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৪৮, হৃষিকেস দাস কোড, ঢাকা! 



প্রথস সংস্কত্রণের মুখবন্ধ 
ভাষা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অপরিসীম কিন্ত ভাষার যথার্থ 

বিশ্লেষণে আমরা অপারগ কারণ ভাষাতত্বের বিভিন্ন শাখ! পদ্ধতি ও তত্ব 
সম্পর্কে বিশেষতঃ ভাষাতত্বের প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে বাংল৷ ভাষায় কোন 
্রশ্থ নেই, সে অভাব পূরণ করার জন্তেই এ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি । 

আমার ভাষাতত্ব শিক্ষার হাতে-খড়ি হয় মরহুম ডঙ্ঈর মৃহন্মদ শহীদুল্লা 
সাহেবের কাছে। তার কাছে তুলনামূলক ও কালানুক্রমিক ভাষাতন্তে 
পাঠ নিয়েছি। ধ্বনিতত্ব পড়েছি মরছম অধাক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই 
সাহেবের নিকট। বর্ণনামূলক ভাষাতত্বে আমাকে প্রথম পাঠ দেন অধ্যাপক 
মুনীর চৌধুরী । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক চার্লস 
এফ. হকেট, রবার্ট হল, গর্ভন ফেয়ারব্যক্ষস এবং উইলিয়ম জে. মউণ্টন প্রমুখ 
বিশ্ববিশ্রত ভাষাতাত্বিকদের কাছে বর্ণনামূল্ক ভাষাতত্ত অধ্যয়ন করেছি। 
আমার ভাষাতত্্ জ্ঞানের জন্যে এদের সবার কাছে আমি খণী। 

বিগত দশ বৎসর যাবৎ আমি ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংল! বিভাগে 
বি এ (অনার্স) এবং এম. এ ক্লাশসমূহে ভাষাতত্ব অধাপন" করে আসছি । 
আমার সে অভিজ্ঞ তাও এ গ্রন্থ রচনায় কম সহায়ক হয়নি । এ গ্রন্থ রচনার 
সময় ভাষাতত্বের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রয়োজন ও অস্বিধার কথা 
আমি সর্বদ? মনে রেখেছি । গ্রন্থের প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত 
সপ্তম অধ্যায়ে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাহাততের বিবর্তন এবং 
্রশ্থের শেষ অধ্যায়ে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে কালানুক্রগরিক ও তুলনামূলক 
ভাষাতত্বের বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে । 

এ গ্রন্থ রচনার জন্যে যে সব মূল গ্রন্থের সহায়ত] গ্রহণ কর] হয়েছে 
আলোচনার সময় অথবা প্রতি অধ্যায়ের শেষে তার উল্লেখ করেছি । গ্রন্থটি 
বাংল। ভাষায় রচিত, উদ্বাহরণসমূহও যথাসম্ভব বাংল] ভাষা থেকে (কোন 
কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইন্দে-ইউরো পিয়ান থেকে) গৃহত হলেও ত1 ধ্বনি 
লিপির (6।7919010 ৪০19) সাহাযে ' দেওয়। হয়েছে, তার কারণ উদাহরণ 
সমূহের যথার্থ উচ্চারণ বজায় রাখা এবং পাঠকদের ধ্বনি লিপি পাঠে 
অভ্যস্ত করে তোল1। ভাষাতত্ব সম্পকিত মূল গ্রন্থসমুহ পাঠের জন্দে 
ধবনি লিপি পাঠ ক্ষমতা প্রয়োজনীয় পৃরশর্ত । 

এ গ্রন্থ যদি পাঠকের ভাষাতত্ব সম্পকিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ পাঠে এবং 
ভাষার যথার্থ বিশ্লেষণে উৎসাহী করে তুলতে সক্ষম হয় তা হলেই ও গ্রন্থ 
রচনার প্রয়াস সার্থক হবে। 

রফিকুল ইসলাম 



দ্বিতীয় সংস্কর(ণর মুখবন্ধ 

ভাষাতত্র* প্রথম সংস্করণ নিঃশেধিত হরেছিল তিন বৎসর আগে, 

দ্বিতীর সংস্করণ প্রকাশে তিন বৎসর সমর লাগল, এ বিলম্বের কারণ ঢাকায় 

ভাষাভত্ত সম্পকিত গ্রন্থ মদ্রুণের সমস্তা। দ্বিতীর সংস্করণে রোপান্তরিক 
উৎপাপনী ব্যাকরণ 1 1018511 10119105) 25156121ডও 8০252 ) সম্পক্িত 

আলোচন] অন্তর্ভপ্ত করা হল। ১৯৬২ শ্রীার্ে শহিশুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

ভামততর কেজ্ীর ভাষা] সংশ্থারন এবং ১৯৬৩ গ্রাষ্টাকে মিশিগান বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 

€আ্যান ভাববার ) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভাষাতাত্বিক ইন্টিটিউটে যোগদান 

কর।র ফলে বত্মান যু'গর স্থবিখ্যাত ভাধাতত্ববিদ নোয়াম চমন্কী উদ্ভাবিত 

রৌপান্তপিক-উৎপাদশী ভাষাতত্বের সজে আমার পরিচন্ন লাভের সুযোগ 

ঘটে। এ বিনয়ে আমি পেন্নালভানির। বিশ্ববিগ্থালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম 

লেব্ভের কাছে কুভজ্ঞ। “ভাবাতত্ব দ্বিতীর সংস্করণের পাওলিপি পাঠ করে 

বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ হুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় তার মুল্যবান মতামত 

দান করে আমায় ভশেষ খণে আবদ্ধ করেছেন ! 

রফিকুল ইসলাম 



উৎসর্গ 

ভাষাতত্বের বিবিধ শাখা, পদ্ধতি ও তন্তু 

বিষয়ক এই গ্রন্থটি 

পরম শ্রদ্ধেয় 

ভষ্র মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবকে 





সুভীপজ 

গ্রধজ তধ্যায্ত 

ভাষান্ কথ। 

ভাষা ও ভাষাত 
ভাষাতত্বের বিবর্তন 
ভাষাতত্ের বিভিন্ন শাখা ও পদ্ধতি 
ধবনিতত্ত 
্ষপতত্ত 
ব্বীপগত ধ্বনিতত্ত 
বাকাতত্ 
বর্ণনামূলক পদ্ধতি 
রোৌপাস্তরিক উৎপাদনী ব্যাকরণ 

দ্বিতীপ্্র অধ্যায় 
সাংগঠনিক ধবনিতত্ত 
উচ্চারণ স্বান ও রীতি বিচার 
খ্বরধবনির শ্রেণী বিন্যাস 
অধ-স্বরধবনি 
ব্যজনধবনির শ্রেণীবিন্তাস 
স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গী 

ধ্বনি-ব্যবহার-বিচার 
ধবনি-বিশ্লেষণ-বিন্তাস রীতি 

ততায় অধ্যায় 
কথ্য বাংলার ধবনি-বিচার 
বাংল! স্বর্ভঙ্গী 
কথ্য বাংলার ধ্বনিমূল 
ধবনি-বিশ্লেষণ-বিস্তাস বপ 
উৎ্পাদনী ধবনিতত্ত 

চতুথ অধ্যায় 
প্বীপতত্ব 
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£/৫) 

রূপমূল সনাক্তকরণ 
রূপমূল শ্রেণীবিন্তাস 
আধুনিক কথ্য বাংলা বূপতত্ব 
বাংল। ক্রিয়া 

ধলা! বিশেহ রূপ 
বাংল। সংখ্যাবাচক বূপমূল 
বাংল সবনাম 
বাংল। যৌগিক বিশেস্ 
বাংল। বিশেষণ 
বাংল। অবায় ও সহযোগী শব্দ 
বাংল। ছিরুক্তি 

পঞ্চম অন্যায় 

বাংল বপগত ধ্বনি-পরিবর্তন 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাক্যতত্ব বা সংশ্লেষ 
বাংল। বাক্যাংশের সংগঠন 

বাংলা বাক্য ও খণ্ড বাক্য 
উৎপাদনী বাক্যতত্ত্ 

পণগ্তন অধ্যাত 

এঁতিহাসিক বা কালানুক্রমিক ভাষাতত্বের বিবর্তন 

অষ্টম অধ্যায় 
ভাষার শ্রেণীবিহ্তাস 
ধৰনি পরিবর্তন 
সমীভবন 
তালবাভবন 
ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ 
সাদৃশ্যগত পরিবর্তন 
অর্থগত পরিবর্তন 
উপভাষ ভূগোল 

তুলনামূলক পদ্ধতি 
ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বাংলা 
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অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নাতিদীর্ঘ পুস্তক “ভাষাতত্ব” পাঠ 
করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি-আমার অনালোচিত কোনও- 

'কোনও বিষয়ে নূতন আলোক পাইরাছি। বইখানি বাঙ্গল। ভাষায় 
একখানি বিজ্ঞান-সন্তত রীতিতে লিখিত বাকৃ-তত্ বিষয়ে অপৃব পুস্তক 
হইপাছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে, পাণিনির সময় হইতে, আধুনিক 

ইউরোপীয় আচার্ষগণের সময় পর্ষস্ত এই বিস্তার প্রসার কল্পে যাহা৷ কিছু 
মূল্যবান গবেষণা রূপে, ভাষা বিষয়ে মানবের জ্ঞান ভাগারে সংগৃহীত 

হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্তেরই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাস্রক সম্পুট ত হার 

এই বইকে বল। যাইতে পারে ।:-এবং দেখিয়। খুশী হইলাম, তাহার এই 

পুস্তকের এক পরিবধিত নৃতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে । এই ইয়ের যে 

কিছুটা আদর গিজ্ঞান্তু পণ্ডিত ও বিগ্ভার্থী মহলে হইবাছে, ইহা বিশেৰ 

চিত্ত-প্রসন্নতার কথা । আশা করি এই নবীন সংস্করণেরও সমূচিত মর্যাদ। 
হইবে, এবং বাকৃতত্ত বিষয়ে বাঙ্গলা-ভাষীদের জ্ঞানের প্রসার বাড়াইবে এই 
বই। অতি অপ্প কয়েকখানি বই, এ বিষয়ে বাহগল। ভাষার যাহা পাওয়া 
যায়ঃ সেগুলির পাশে আপন স্বান করিয়। লইয়।, বঙ্গভাষায় রচিত বিজ্ঞানের 

আদর্শে পৃত একখানি সর্বজন পাঠ্য, স্ুখপাঠ্য, সহজবোধ্য পুস্তক বপে 

বঙ্ভারতার গৌরব বর্ধন করিবে । 

শ্রী স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 





প্রথম অধ্যায় 

ভাবার কথ। 

ভাষা মানব জাতির সবচেয়ে মুলাবান এবং গুরুত্বপুর্ণ সম্পদ, 

প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষকে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্ব সময়ে এই 

ভাষার বাবহার করতে হয় । ভাবার গুরুত্ব আমর] সব সময়ে অন্থ- 
ধাবন করতে পারিন। কেনন। ভাষা! আমাদের কাছে শ্বাস প্রশ্বাসের 
মতোই সহজ আর স্বাভাবিক । সেকারণেই ভাষার কোন সংজ্ঞা 
নিরূপণ করতে গেলে সমস্যার সম্ম-ীন হতে হয়। ভাষার যথাযথ 
সংজ্ঞ। নির্ণয় সহজ নয় । মাকিন ভাষাতাত্তিক বানণার্ড ব্লক এবং জর্জ 
এল ট্রেগার বলেছেন, 

/৯180550255 19 2 559167) 07 81010815 ৬০০৪] 5৬10000915 

09 10106210501 ৮/15101) 5, 590151 ০০ (০৮০90910218, 055. 

বাকাটি বিশ্লেষণ করলে আমর দেখতে পাই যে ভাষার ব্যবহারিক 

ও কাধকর ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখেই উত্ত সংজ্ঞা নিদিু । 

এ সংজ্ঞায় ভাষাকে একটি “ব্যবস্থা” (5590507 ) রূপে বর্ণনা কর? 
হয়েছে । মানব সভ্াতার অন্যান্ত উপাদান বা ধর্স, সমাজ, 

রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বাবস্থার যতে। “ভা! ব্যবস্থার'ও থা ধখ 
পধবেশণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব । 

ভাষ। সম্পর্কে বলা বাক্স যে 

প্রথমত; ভাষ! একটি ব্যবন্ছা (99060) ) 
সিডার: ভাথা প্ররীকের ( 8510901 ) খাধানে রাপানহিত 



২ তাবু 

সংকফেতনাল1 (9585172 06 5500015 ) 

তৃভীরতঃ এ প্রত্তীকগুলে। কঠধ্বনিজাত (৮০০৪) অর্থাৎ কণ্ঠ 
নি:স্ত অর্থবোধক ধ্বনির বিস্তাস। 
চতুর্থত:ঃ এ প্রতীক গুলে! স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ( &:010515 ) 

স্থেচ্ছাপ্রণোদিত কারণ ধ্বনি বা! ধ্বনির সম্সঘয়ে গঠিত শবের সঙ্গে 
শব্দার্থের যে সম্পর্ক তার পেছনে কোন নিয়ম শংখল। বা যৌক্তিক 
কারণ বর্তমান নেই | শব্দ যে বস্তু বা উপদানের প্রতিনিধিত্ব করে, 
সে বন্ত বা উপাদানের আকৃতি, প্রকৃতি ব। গুণাগুণের সঙ্গে শব্দের বা 
শব্দের গঠনের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ অনুপস্থিত । বাংলায় 
যে বস্তুকে আমরা পোড়া বলি তাকে ইংরেজিতে 0195 ফরাসিতে 

019৬9], এবং জার্নান ভাষায় 009: বল! হয়। আবার যদি 
ঘোড়াকে শুরু থেকে কুকুর বল। হত এবং কুকুরকে ঘোড়া, তাহলে 

আমাদের কাছে পোড়া কুকুর নামে এবং কুকুর ঘোড়া! নামে পরিচিত 

হত। এক একটি ভাষা-সম্প্রদায়ে এক একটি বিষয় এক 
একটি নামে পরিচিত হয়, সেটি সময়ের বিবঙনে একট! এতিহ্ে 
পরিণত হয়ে যায় এবং এক একটি শব্দ এক একটি বস্তু, ভাৰ বা 
উপাদানের সর্বজনগ্রাহা প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়। 

ভাষার ষে সংজ্ঞ। আম্নরা উপরের আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছি 
তারই সমর্থন পাওয়া ধায় মাফিন ভাধাবিদ জন ৰি ক্যারলের 
আলোচন। থেকে, 

4৯181050566 15 ৪. 51178010191 555667) ০1 81010:815 ৬০০৪1 6001708 

8130 560060059 0 50009 11010) 29 0560, 11) 10575150988 

0010100106086101, 69 8) 88515881100 01 1100385 ০92088, 2400 
13101) 1961957 52038050561 ০৪18198 105 (11085, 65609 830 

[019055559 11) 010৩ 10019811 61710100060, 

লক্ষণীয় হে এই সংজ্ঞায় ভাষ! বলতে স্বীনিত অর্থে ফেবল 
বাজ্থষুণের ভাহাফেই 'রাঝানো হয়েছে। হাবতাৰ। আকারইঙগিড়ে 



কাবা ৩ 

গানের কাণধ আদান ফাদান ( 8০৪৪৮ 12085885 ) হা! ভাখার 
লিখিতয়াপকে ( ভযা2) 88180886 ) এর অন্তভুর্তি বর! 
হয়লি । ভাষাকে 19120010181 8581610) 01 2108081% 
40০81 ৪০1705 220 5608917065 ০£ 9081105+ বলাহয়েছে, 

কারণ স্থেচ্ছাপ্রণোদিত কধ্বনি এবং ধ্বনির বিস্তাসের মধ্যে একট। 

নিয়ম, শৃজ্ধলা বা প্যাটান” রয়েছে এবং ভাষার এই সংগঠনের 
দ্নূপবৈচিঞ্রয বিশ্লেষণই হল ভাধাতাত্তিকের কাজ । ভাষার মৌধিক 
রূপই ধরণ পড়ে ভাষার লিখিত রূপের মধো, সময়ের ব্যবধানে মুখের 

ভাষা পরিবর্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় আর ভাষার এই বিবর্তনের 

পরিচয় হ্ধিত হয় থাকে ভাষার লিখিত রূপের মধো, পুথি, 
পুত্তকে; গ্রন্থাদিতে । 

প্রতিটি স্বাভাবিক মানুঘই শৈশবে একটি ভাষা শিখে থাকে 
যেটিকে তার মাতৃভাষ। বল। হয়, এ ভাবাটিকে সে আজীবন ব্যবহার 

করে, এটিই হয তার চিন্তার, অনুভূতির, স্বপ্রের ভাষা | প্রযোজনের 
তাগিদে তাকে আরও ভাষা! শিখতে হতে পারে কিন্তু অন্য কে'ন 

ভাষাই সে মাতৃভাষার মতো! সম্পূর্ণরূপে শিখতে পারেনা । এক 
একটি ভাষায় এক এক দল মানুষ তাদের সর্বপ্রকার তাবের আদান 

প্রদান (00271000199601 ) করে থাকে এবং তাদেরকে সেই 

'ভাষ।ভাষী বা ভাধাসম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত বলে ধর! হয়। পৃথ্থবীতে 
আনংখা ভাষ। রয়েছে, অনেক ভাষা! আবার বিলুপ্ত হয় গেছে। 
বঙ্ডমানে পুর্থবীতে প্রায় চারহাজার ভাব চালু রয়েছে । 
বিভিন্ন ভাষা ও ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সীমারেখা তা সর্বদা 

স্পট নয়, অনেককে আছেন ভ্বিভাষী ( 811108021 ) আবার কেউ 

কেউ রয়েছেন বহুভাষী ( ০18০), যাদের মাতৃভাষা! ছাড়াও 
একাধিক ভাষায় বুুৎপণ্তি রয়েছে। 

একটি তা! বা! ভাষা! সম্তদায়ের সীমানার সঙ্গে রাজনৈতিক 
সীমানার প্পর্থ থাকতেও পারে দাও গাকতে পারে ; ইংরেজি 



৪ ভাঙন 

ভাখ। কেবল ইংলশ্ডে নয়, আমেরিকা, কানাডা, অগ্্রেলিয়া এর. 
নিউজিলাঞ্ে বিস্তৃত । স্পেনিশ ভাব স্পেন দেশ ছাড়াও দিন 

আমেরিকার বু দেশের মাতৃভাষা! | বাংলা, উর, পাঞ্জাবী এবং 
পশতু ভাবাও একাধিক রাষ্ট্রে বর্তমান । শ্ুতরাং ভাবার সঙ্গে 
ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অবস্থানের সম্পর্ক সর্বদা অব্ভাবী 
নয়। ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কও তেমনি, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা 

একই ভাষাভাষী হতে পারেন, যেমন বাংল। ভাষাভাষী মুসলমান, 
হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ । আবার একই ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন ভাবাভাধা 
হতে পারেন, যেমন খুষ্টান সম্প্রদায় । 

ভাষ। ও ভাবষাতভ 

ভাষার বিশ্লেষণকে ভাধাতত্ব (11080156005 ) এবং ভাষার 

বিশ্লেষণকারীকে ভাষাভাত্বিক (1.1780150) বলা হয়। কোন 

ব্যক্ত ব্ছভাষী হলেই তাকে ভাধাতাত্বিক বল! যায়ন। বরং ধিনি 
ভাষাতত্তের পদ্ধতি অনুসারে ভাষার সর্বপ্রকার বিগ্লেষণে সক্ষম 

তিনিই ভাষাতাত্বিক। অবশ্যু একজন ভাষাতাত্বিক একাধিক ভাষ! 

জানতেও পারেন । ভাঘ। বিশ্লেষণের পদ্ধত প্রয়োগ করে ভাষা" 

তাত্বিক জান! ভাষার বিশ্লেষণও দক্ষতার সঙ্গে করতে পার়েন। 
ভাষা তত্ব স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ক্যারল লিখেছেন, 

19 0)9 5016101160 5066100115৩ 01 10550890776 006 19808 858 

& 01915015 10101) 816 10 05৩, ০৫ 1095 0662) 085৫, 67 81805 

9065০) ০0100)021055 (01০980০৮006 %0110..৮9 8558501017 

& ০0100781788 89103 10910166818010108 01 180808856৪৪ 1501650 

119 7 99158 ওঁ 858০8 ০01 0৮ &০%: (2৩ ৫৫ 1৩৮] 18 & 



ভান * ভাধাততু € 

ও2408 0 86 128938100 ০০৫১, 012) 01৩ 0৫ 1555 

ছা21690815 10081016515 1611 20 811 ৮0৩] ০১1010501810901909 0? 

8)689885 0১৮০%81016 10 1006 2১৩৩০) ০0700001015, 

কোন ভাষার বার্থ পরিচয় এ ভাষার মৌধিক বা বথ্যরূপের 
মধ্যেই প্রতিফলিত হয় স্থতরাং মুখের ভাষার প্রয়োজনীয় নিদর্শন 

গমূহের পরীক্ষণ নিরীক্ষা! এবং তুলনার মধ্যদিয়ে একটি ভাষার যথার্থ 
বিশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট উদঘাটন সম্ভব । যেখানে ভাষার কথারূপের 

নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়, যেমন ভাষার অতীত রূপের, সেখানে পুি 
বা গ্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ ভাষার বিশ্লেষণ করতে হয়, তার ফলে ভাষার 

অতীত রূপের এবং ভাষার বিবর্তনের পরিচয় পাওয়! যায় । ভাধা- 
তাত্বিক বিশ্লেষণের পরিধি সঙ্গত কারণেই কয়েকটি বিষয়ে সীমিত । 

ভাষার বিশ্লেষণে তা কথা বা লিখিত যে রূপেরই হোক না! কেন 

বিষয়বস্তু অর্থাৎ বক্তবা নিয়ে ভাষাতাত্তিক আগ্রহী নন বরং ভাষার 
প্রকাশ মাধ্যম (%5010]5 0 9010110001090101) ) বিশ্লেষণই 

ভার ক্ষেত্র। এ কারণেই ভাষা ও সাহিতা পরস্পর সম্পফ্কিত 
হওয়া! সত্বেও ভাষা! ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস 

গ্বতন্ত্রভাবে বিবেচা | 

ভাবের আদান প্রদানের জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবস্থা? 

কণ্ঠখ্যনি (9০০০1) 50000), দৃশ্যগত প্রতীক (৬1501 5908001 ) 

ইশারা বা আকারইঙ্গিত (91209118 & £55098108) ইত্যাদির 

মধ্যে তাষাতাত্বিকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থবোধক 
কঠজাত ধ্বনি এবং ধ্বনির বিদ্যাস। ভাধাতাত্তিক যখন কোন 
জীবস্ত ভাষার লিখিত ঝ। সাধুরূপের বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি 
প্রথমে সেই ভাষার বথ্ারপের বিশ্লেঘণ করে নেন। তাকে হর্দি 
ফোন অপ্রচ্ি্ত ধা মঠ ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে হয় এবং 
পুথি পুরক হ্বিত লিখিত রূপ হাড়া দে ভাষার অন্ত কোন 



ও ভাখাঙছ 

রূপ পাও না ধায়, তাহলেও সেই লিখিত ভাধাকে কে করেই 
এ ভাষার সম্ভাব্য মৌধিকরূপ পুনর্গঠন (1500109000600, ) 
ফর] হয়। জীবস্তভাঘ1 বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারেই সেই সত বা 

অগ্রচলিত বা কোন ভাষার লিখিত রূপের বিশ্লেষণ করতে হয় । 
ভাষাতা তক মুলত; একজন সমাজবিজ্ঞানী (99০81 90190 

90), গার বিশ্লেষণের বিষয় ভাষার প্রত্যক্ষ রূপ। ভাষা কি 

ভাবে বল। উচিত, কি ভাবে লেখ! উচিত, শবের সঠিক বানান বা 

উচ্চারণ কি, আদর্শ রূপ কি, এ সম্গন্ত বিষয়ে নির্দেশ দান করা 

শিক্ষকের দায়িত্ব । ভষ। যে ভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন তার 
বর্ণনামূলক বিঞ্লেষণই ভাষাতাত্বিকের কাজ। ভাষার তথাকথিত 
আদর্শরূপের পঠন পাঠন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব শিক্ষকের । অবশ্য এ 
কথ! বল। যায়না! ঘে ভাষাতাত্তিক শিক্ষক হতে পারেন না । 

গ্রয়োজন হলে ভাষাতাত্তিক পদ্ধতি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ 

কর। যেতে পার, এবং তাকে ফলিত ভাষাতত্ব (£১001100 1108- 
15005) বলা হয়। কিন্তু আমাদের আলোচন। মুলত; ভাষাতাত্বিক 

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, তার ফলিত রূপ সম্পর্কে নয় । অধ্যাপক মুনীর 
চৌধুরীর বর্ণনায়, ভাষাতত্ত্েব কাজ, 

ভাধার অঙ্গব্যবচ্ছেদে, ভাষার অবয়ব সংস্থানের শৃঙ্খল! আবিষ্ধারে, তার 

বাবহার প্রণালী বর্ণনায় । 

ভাধাতাত্তিক বিশ্লেষণে ভাষার কথ্যরূপ অধিক গুরুত্ব পায় বটে 
কিন্ত লেখ্যরপও উপেক্ষিত নয়। ভাষাতত্বের একটি উপশাখ। 
হল লিপি বা বর্ণমালা তত (01801167710 ০1 £8101)000- 

11/ )। ভাষার লিখন প্রণালীর অর্থাৎ লিপিশ্লালার, ভাষার 
মৌখ্ধিকরূপের মতোই একটা সংগঠন (908০৮ ) রয়েছে । 
লিপিতন্তে কেবল ভাষার লিখিতরূপেরই বিশ্লেষণ করা হয়না! সঙ্গে 
সঙ্গে যৌধিক ভাবার সঙ্গে তার সম্পর্কও নির্ণর করা হয়। বন্ততঃ 
একটী ভাহার লিপি বা বর্ণের বিবর্তনের মধ্য থেকে এ ভাবায় বধ্য 



তাহাতক্ো বিন ্ 

ভানীর অহীত জাতের বিকাশের বা পরিবর্তনের চাবি কাঠিও খুজে 
পায় যায়। 

ভাধাতা ত্বকের প্রধান দায়িত্ব ভাষা! সংগঠন (90:9০0019 ) 
বিশ্লেষণ এবং বর্ণন। । ক্যারলের ভাঘায়, 
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ভাষার সংগঠন (৪969০(016 ) বিশ্লেষণ বর্ণনামুূলক (109500), 
6%০) এঁতিহাসিক (11151011091 ) তুলনামুলক (00101921861) 
এই ভ্রিবিধ ভাষাতত্েই প্রয়োজন'য় ৷ ভাষার বর্তমান কথারূপের 

বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ের, ভাষার ততীতরূপের বিশ্লেষণ 
ইতিহাসমুলক ব৷ কালানুক্রমিক এবং একই ভাষার বিভিন্ন সময়ের 
ব৷ বিভিন্ন ভাষার সংগঠনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলনামূলক 
ভাষাতত্বের কাজ। 

ভাষাত বিবতণন 

পাশ্চাত্য সভ/তার আ্রীসদেশের অবদান সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য । 

ভাঁষ! সম্পকিত আলোচনায়ও পাশ্চাত্য দেশে গ্রীক দার্শনকর! 
অগ্রগামী । ভাষার আলোচনায় প্রাচীন গ্রীক পঞ্চিতদের মধ্যে 

ছুটি মতবাদের প্রচলন ছিল । একদল মনে করতেন ভাষা প্রকৃতি 
রাজ্যের অন্যান্য বিষয়ের মতে, ব্মত:্কু্ত, নিয়হিত এবং যৌক্তিক 
পারম্পর্বপূর্ণ; অপর দলের মতে, ভাষ। ন্ধেচ্ছাপ্রণোদিনত প্রতীকের . 
সগহি এবং অনিয়ঙ্গিত । সঙ্জেটগ প্লেটে প্রমুখ দার্শনিক খেখোক্ষ' 
খন্ধের উদগাত। ছিলেন, কিন্ত প্রথম, মতডির পাকে বাদর্ধন ছিল 
অদ্বিকাংশ গ্রীক পঞ্চিতের | 



ভাধাঙ 

ডারনিয়াস থুণজ, এপোল্লোনিয়াম ডিনকোলান, হিরো জিয়া 
প্রমুখ গ্রীক বৈয়াকরণিক গ্রীকতাধার বাকরণ রচন! করেছিলেন । 
ভাদের সফলের ব্যাকরণেই ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণে ও দার্শনিক 
তত্ব প্রধানত লাভ করেছিল, তছুপরি শরীক দার্শনিফদের সকলেই 

কাদের নিজস্ব ভাষার আদর্শরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত্ত 

ছিলেন । ল্যাটিন পঞ্ডিতদের ব্যাকরণ দীক্ষা গ্রীক পণ্ডিতদের 
কাছেই, হুতরাং ভারা গ্রীক ব্যাকরণের ছাঁচে ল্যাটিন ভাষার 
ব্যাকরণ রচন! করলেন । ফল দাড়াল এই যে, এই সমস্ত ব্যাকরণে 

এমন সব বিষয় সংযোজিত হল ধা আদৌ ল্যাটিন ভাষায় নেই। 

ফলে শ্রীকদের মতো রোমানরাও ভাষার যথার্থ বাকরণ রচনায় 

সার্থষ হলেন না। পরব্তাঁকালে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ 
রচিত হয় ল্যাটিন ব্যাকণের আদর্শে । ইংরেজি ব্যাকরণ রচধিতারাও 
ল্যাটিন পঞ্চিতদের মতো! তাদের ব্যাকরণে ইংরেজী ভাষার জন্ক, 

অবান্তর অনেক বিষ্য়র সংযোভন করেন। বরং মধ্যপ্রাচ্য 

ব্যাকরণ চর্চায় অধিকতর সার্থকত1 লাভ করেছিল। পবিক্্ 

কোরান শরিফে আরবী ভাষার ঘে রূপ লিপিবন্ধ রয়েছে আরবী 

বৈয়াকরণিকর। তা অবলম্বন করে ক্রলাসিকাল আরবী ভাষার ষে 
ব্যাকরণ রচন1! করেন ত' তুলনামূলক ভাবে শ্রীক বা ল্যাটিন 
ব্যাকরণের চেয়ে উত্তম । ইছদি পণ্ডিতের মুসলমানদের অনুকরণে 
হিক্র ভাষার ব্যাকরণ রচন। করেন । 

প্রাচীনযুগে ভাঙাতত্বের যথার্থ অলোচন। হয় প্রথম ভারতীয় 
উপমহাদেশে | খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় দশকের পুৰে পাণিনি সংস্কৃত ভাষার 

একটি চমতকার ব্যাকরণ রচন। করেন, এ ব্যাকরণ বর্ণনামূলক এবং 
অপ্রয়োজনীয় দার্শনিক তন্তু বিহীন। পাণিনির সংক্কৃত ব্যাকরণ 
অম্পর্কে আধুনিক ভাধাতত্রে উদগাতা! বিখ্যাত পঞ্চিত লিউনর্ছি 
বমধিজ্ছ লিখেছেন, 



তাবাযগ্গের বিবরন ্ 

পাতার উজার 930 এজ টি 800১0৮টিতত 1509৫ 
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বস্তুতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রীক বা ল্যাটিন ব্যাকরণের মতে পুর্ব 
ধারণ। বশীভূত তত্বের ছক ছিল না বরং তা ছিল ভাষায় কারধক্র 

সংগঠন পর্ধবেক্ষণ প্রস্থত বিশ্লেষপের ফলশ্রুতি । পাণিনি ভাষ। 
বিশ্লেষণের এবং ব্যাকরণ রচনার আদর্শ নিদর্শন দিয়ে গেছেন কিন্তু 

'ভাষ! বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি; আর আধুনিক 
ভাষাতত্ত্র প্রয়াস হল সে বিশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার, যে পদ্ধতিতে 

পাণিনির সংস্কৃত ভাষার বিশ্লেষণের যতো। অন্ত যে কোন ভাবার 

সুল্মাতিসুক্জ এবং পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ এবং বর্ণন। সম্ভবপর হয় । 

পাশ্চাত্য দেশে পাণিনির বিখ্যাত ব্যাকরণের সংবাদ উপমহাদেশে 
ইংরেজ শাসন প্রচলিত হবার দুর্ব পর্ষস্ত আগোচর ছিল। উনবিংশ 

শতাবীতে প্রথম ইউরোপীয় পগ্িতদের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের 

“বার্থ পরিচয় ঘটে এবং তার ফলেই পাশ্চাত্য দেশে ভাষাতান্তিক 
বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এক সুহ্রপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রকৃত 

প্রস্তাবে সংস্কৃত ব্যাকরণে পাশ্চত্য পণ্ডিতদের গভীর আগ্রহ ও 

অনুশীলনের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলক কালানুক্রদিক 
তাযাতত্থের (0:0922190%5 71109108)) উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে । 

ইংরেজ গঞ্চিত সকার উইলিয়ঙ্ম জোনস ১৭৮৬ হ্রীযাবে এক 

আলোচনার প্রথম আক, ল্যাটিন, সংস্কত, জার্ানিক এবং ফেবাহীক 



৬ ভারাকা 

ভাখ। সমূহের মধো সম্পর্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং এ ভাহাগবোর 

একটি সাধারণ উৎসের ( ০0101000 01180 ) সম্ভাবনার প্রতি 

প্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যার ফলে একটি ইন্দো-ইউরোপীয় 

ভাষা! গোষ্ঠীর অন্তিত্বের কথ! প্রমাপিত হয় । স্যার উইলিয়াম 

জোনস ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্ধে এদিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে ভার তৃতীয় 

বাধিক ভাষণে বলেন, 

[06 581050116 181050986) /13916%01 06 109 811010015, 15 ০0 ৪. 

%/01006160] 90000015 2 17016 0610606 00810 005 1656046, 2009165 

09070905 (1791) (16 [91, 8100 [0016 €%0001510115 1650৫, 0110, 

€101)61 ; 6 768111056০9 ০০1 01 117670 8. 50:0105 21010115, 0০00 

1] 1186 0015 ০1 ০7৮১, 20৫ 10. 109 00109 ০017 £:8100121 (0810 

09810 [95911 1)8৬০ 0০91 01:9070০00 ৮ ৪০০1৫০1% 9০ 5813:01)8, 

170৩৫, 1104 1009 01110910861 ০0910 ০৯%00115 0১600 ৪11 0166, 

৮111)000 6511651006 00600 (09 11955 9014106 001) 30106 ০9100000) 

$0010০, 9110) 76111905,00 19961 ০1515. 11916 19 2. 51011121 

1685011, (0081) 1090 01109 5০100101016, [01 5৮100991708 008 

5০11) 1176 00110102100 1175 0611110 11)0881) 0160060 10 ৪ 

7 01161617% 101010, 1980 (1) 58106 01161) 101) 0135 98125011% " 

870 (6 010 7১751811 12018116 ৮০ ৪0060. (০ 015 98106 1800115, 

1 019 ৬1৩ 11) 01806 001 0150055105 8105 006901010 ০0100010108 

1116 2116010016105 01 71519. 

"নবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে বপ, রাক্ক। আীম, পট প্রমুখ 

পণ্ডিতের গবেষণার ঘলে উইলিয়ম জৌনসের অতামতের ঘাথার্থ্য 

হ্ব'ক'ত পাষ । সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী কালানুক্রমিক তুলনামূলক 

ভাষাতত্বের € 00100198781 10110910985 ) গবেষণায় সুখবর । 

প্রীযের আলোচনায় যার স্ুত্রপাত, ক্রগম্যান ও ভেলক্রেকের 

50900175০01 056 00107219050 01800109101 0105 11100 

12010195910 1810809659” (১৮৮৬-১৯* ) নাষক প্রশ্থে তার 

কিাশ। 
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উপধিংশ শতার্বীর শেখ দিকে বর্ণসামূলক ভাঙাতত্বের' (19০৪- 
0116৩ 11085190102 ) উত্তব হয়। ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেহণ 
পনহ্ধতির বিকাশের মুলে রয়েছে ভাষার ধ্বনিমূল ( 700706106 ) 
সম্পকিত চেতনার সুত্রপাত। বর্ণনামূলক ভাষার ধ্বনিসংগঠদ 
বিশ্লেষণে 17170715105 শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হ'জন রুশ 
পণ্ডিত এই বিশ্লেষণের উদগাতা, তার! হলেন বা ঙছইন দয কুরতিনে 
এবং তার ছাত্র ক্রজেক্কি। পরবতীকালে এ পদ্ধতির সম্প্রসারণ 
ঘটে প্রাগে রোমান জ্যাকবসন্ এবং ট্র,ব্জেকয় এই ছুজন পণ্ডিতের 
গব্ষেণার ফলে । বর্ণনামূলক ভাধাতত্বের বিকাশে অপর একজন 

ইউরোপীয় পঞ্চিতের দান রয়েছে, ভার নাম ফাতিনাও দ্য সোসীর, 
সভার ভাষাতত্ব বিষয়ক আলোচন। সমুহ “0০98199 ৫6 7:10815- 

0০ 03910919819,” (১৯১৬ ) নামক গ্রন্থে ভার মৃত্যুর পর 

সংকলিত হয়েছে তার শিষ,দের উগ্ভমশীল প্রচেষ্টার ফলে । 

মাকিন দেশে ভাষাতাত্বিক আলোচনার ম্ুত্রপাত করেন 
উইলিয়ম ডুইট হুইটনি ( ১৮২৭-১৮৯৪) £ তিনি ছখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন, “1,21050986 ৪110 015 580% 01 [,81075096” 

(১৮৬৭) এবং “01116 17106 800 0310%/01) 01 18100709906”, 

(১৮৭১)। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণনামুলক ভাধাতাত্তিক বিশ্লেষণের 
পুরোভাগে রয়েছেন আরও তিনজন পণ্ডিত, ফ্রাঞ্জ বোয়াজ, এড ওয়ার্ড 

স্যাপির এবং লিওনাভ” বুষফিল্ড | উক্ত তিনঙ্জন নৃতত্ব এবং ভাষা- 
তত্ববিদ রেড ইগডয়ান ভাষাসমূহ্থের বিশ্লেষণের মাধামে বর্ণনাদূলক 
ভাধাতত্ব্েরে, বিকাশ ঘটান । মাফিন দেশে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত 
অনুসৃত ভাষাতত্বের পরিচয় দান প্রসঙ্গে ক্যারল লিখেছেন, 

80৩55 10055015095 15 005 05010091058 ০01 987) 91097580510, 

29 0081800611260 09 ৪০ :0011908 0503) 610)88568 (8৬ 

780:955 00159800001 ৮৪৪৩ ০০০০%৪, 6০৮১ 2 ৫5711 



৮২ ভাষাত 

200 10 10690011081 011, ৪800, 9013095019 1001006 09৩ 201001061096, 
(১৩ 2010106090, 200 0106: 00109 ০1110001900 210815518 দ15108 
81001011510 01111260 00 68114 8 £506181 119601% 01 110897989 

901000015. (10110015010 8081%515 5 16291050 ৪3 ৪ 1081051 

081090195 ছ111101) 11701565 €1)6 019009৬61 01 116 08510 00115 ০৫ 

৪. 18208096 2120 11001 0077821 8118105610051705, ৪ 1001০০6001৩ 

ড11)101) ০21) 10 1117001015 06 76505 ৬101)00% 8109 1666101)05 09 

(106 ০%:617081 1068101765 01 1110015010 10109. 

বুমধিল্ড অনুসারীদের বর্ণনামূলক ভাষ! বিশ্লেষণ পদ্ধতকে 450- 
00018] [11050150105 বা “সাংগঠনিক ভাষাতত্' বল' হয় । এ 

পদ্ধতিতে কোন ভাষার ধবনি, রূপ ও বাক্যের সংগঠন বিশ্লেষণ শব্দের বা 

বাকোর অথের প্রতি গুরুত্ব মারোপ ন' করে ভাষার বাশ্রধণ কর হয় । 
সে কারণে একজন ভাযাতাত্তিক বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগে অঙ্সানা 
ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সমর্থ । বর্ণনামুলক, এতিহাসিক ও তুলনা- 

মুলক বিশ্লেষণে অতান্ত কাধকররূপে সংগঠনিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব । 

মাফিন দেশে সাংগঠ'নক পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল বহু ভাষ! বিশ্লেষণের 

প্রত্যক্ষ ফলন্বরূপ, ভাব! বা! ভাষার বাবহারিক রূপ সম্পর্কে কোন 

পুর্ব ধারণা বা তত্্গত প্রবণতা এ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে 
পারেনি। 

আধুনিক ভাবাতদ্বের আলোচনায় এডগয়াড” স্তাপিরের 

“[.81750856 (১৯২১) গ্রন্থখানি একটি সুষ্ঠ, পদক্ষেপ। কিন্ত 
এক্ষেত্রে প্রথম পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিউনাড” বু়ফিল্ডের “121592986 

€ ১৯৩৩), আধুনিক ভাষাতত্তের প্রসারে এ গ্রন্থটির ভূমিকা 
ও গুরুত্ব খুবই বেশী । ব্ুম্ষফিল্ডের *[-81180986, গ্রন্থটির 
প্রথম অংশে সাংগঠনিক ভাষাতাত্তবিক পদ্ধতি সমুহ ব্যাথা! 
কর হয়েছে । প্রসঙগতঃ ভাষার সামাজিক ভূমিকা ( 9০০91 
00710001001 191080886), ধ্বনিত ( 70010670105) শব 
তত (8.5210011), বাক্যরীতি (951019%) এবং রূপতত্ (1%01- 
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01)01055 ) ইত্যাদি ভাষাতত্বের বিতিন্ন শাখা নিয়ে ব্যাপক 

আলোচন৷ রয়েছে । এগ্রন্থে লিপিতত্ব বা লিখন প্রণালী (11008) 

নিয়ে একটি আলোচনাও রয়েছে, যে আলোচনাটি পুস্তকের প্রথম 
অংশ ও দ্বিতীয় অংশের অলোচনার মধ্যে যোগস্বরূপ । দ্বিতীয় 

অংশে তিনি ইতিহাসমূলক বা কালানুক্রমিক ভাষাত্ত্র ধ্বন 
পরিবর্জন (9০900 01)8089 ), সাদৃশ্য (87921985 ), কৃতখণ 

(৮০::০%108 ) ইত্যাদি বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা 
করেছেন । 

র.মক্িল্ড কভার বছুবিধ ভাষ। বিশ্লেষণের বিশেষ করে পাণিনির 
সংস্কৃত ব্যাকরণের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুধাবন 
করতে সক্ষম হ'য়হিলেন । ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন 
যে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাবাতাত্তিক আলোচনার মুন ভিত্তি 
হওয়া উচিত বর্ণনামুলক ভাষাতত্ব। সে কারণেই তার গ্রন্থে তিনি 

বর্ণনামূলক ভাষাতাত্তিক বিশ্লেষণের উপায় সমুহই কেবল বিস্তারিত 

ভাবে তুলে ধরেননি. সঙ্গে সঙ্গে কালানু ক্র 'মক ও তুলনামুলক পদ্ধতির 

আলোচনায় বর্ণনামুলক পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করা! যেতে পারে 
তারও পথ প্রদর্শন করেছেন । এ গ্রন্থে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ 

([1801১0০ 0০921819) বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পকিতও পূর্ণাঙ্গ 
আলোচন। রয়েছে । ূ 

লিউনার্ড র.য়ফিন্ডের প্রতিভা এবং তার রচিত গ্রন্থ “'].21780- 
৪৪০, ওর গুরুত্ব সম্পর্কে মাফিন ভাধাতাত্বিক রবার্ট হল (জুনিয়র) 

লিখেছেন। 

হা) 450050108) 91001006105 1,81160886 19 86176018115 ০0915106190 

(05 58155051086 ০০০৮ ০০. 11080190199 191191)50 10 001 

০00009 9 6100৩ 5106 01 0105 4১0180010. ]01583 8611৫ ৪$ ৪, 

109061 8:00 2 8196 001 811 8:03611081 81006 103 810৩918০৩, 



১৪ ভাষাত 

ব্ন্তত: রূঅকিন্ড ভাষা সংগঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনামুদক ও 
সাংগঠনিক পদ্ধতির যথাধথ ব্ূপ দেন। 

জাফিন নৃতত্বিদ ফ্রাঞ্চ বোয়াজ (১৮৫৮-১৯৪২ গ্রীঃ) তায় 
+110001000101) (০ 0116 17917009901 01 /1125110819 11701810 

12100719295 (১৯১১ শ্রী) গ্রন্থ আমেরিকার অসংখ্য রেড 

ইগ্ডিয়ান ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে লিশেছিলেন, ই ঈরোপের 

পরিচিত ভাষাগুলির ভিত্ততে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থকা 

সম্পর্কে ধে ধারণা কর। হয়ে থাকে তা য্থ'থ নয়, বোয়াঙের মতে 

ভাষ। থেকে ভাধান্তরে পাৎক্য শধিকতর গভ'র । তার মতে 

বাকরণের প্রচলিত ধারায় উত্তর আমেরিকার অর্দবাসীদের ভাষা 

বিশ্লেষণ করতে গিষে এ সব ভাষার সংগঠন বিকৃতভাবে বর্ণনা করা 

হয়েছে । তিনি দেখ।ন ঘে ব্যাকরণের প্রচলিত বিন্যাস সব সময় 

সব ভাষায় পাওয়া! নাও যেতে পারে, যেষন “কোয়াকিউতল? 

ভাষায় একবচন ও বভুৰ্চনের পার্থকা আবশ্যিক নয় আবার 

*এক্কিমে!'তে বর্তমান কাল ও হতাতকালের মধ্যে পার্থকা অপরিহাধ 

নয়। অন্যদিকে বিভিন্ন রেড ইগ্ডয়ান ভাষার এমন বৈশিই্য দেখা 

ঘায় ঘা গুচলিত ব্যাকরণের পারনাক তনুপস্থিত! বোয়াজের বক্তব্য 
হল এই ঘে প্রতিটি ভাষায় নিজন্ব বিশিষ্ট সংগঠন রয়েছে, ভাষাতাত্তি- 
কের কগব্য গঞত্যেকটি ভাষার নিজন্ম ব্যাকরনিক শ্রেণী বিন্যাস 

আবিষ্কার করা । বোয়াজের এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই “সাংগঠনিক' 
ব। 5০০০ [012] দৃষ্টিভঙ্গীর স্ুত্রপাত । 

১৯২৪ গ্রীষ্টান্দে 'মাফিন ভাষাতত্ সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 

ছ্িতীয় মহাধুদ্ধ পর্বস্ত ভাষ। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিরই ক্রম 
সম্প্রসারন ঘটে, ১৯২১ শ্্ী্টাব্খে প্রকাশিত এডওয়ার্ড স্যাপিরের 

“[,8110086" এবং ১৯৩৩ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত লিউনা্ড ব,মফিন্ডের 

“[.2118886" গ্রন্থ্ধয় এ ধারাকে প্রতিষিত করে। ররফিল্ড 
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ভাষ। বিশ্লেষণে :36158%1011510” বা আচরণযাদী ছিলেন । তিনি 

যনে করতেন, সানুষের সমস্ত আচরণ কার্ধকারণ নীতির ধার! 
পরিচালিত এবং তা বিশ্লেষণ সাধা এবং ভাবার ক্ষেত্রেও এ মতবাদ 

প্রযোজ্য । ভাষা বিশ্লেষণে তিনি 49100517900, বা 'মনস্তাত্তিক' 
ধারনা দ্বারা পরিগালিত হতে প্রস্তুত ছিলেন না । এ কারণেই 

ভাষা সংগঠনের বিভিন্ন একক (0010 আবিক্ষারে অর্থগত বিবেচনাকে 

তিনি গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। রবু্নফিন্ড মনে করতেন ষে কোন 
ভাষার ধ্বনি বা বাক্য সংগঠণ বিশ্লেষণে ছটি একক অর্থের পাথক্য 
নির্দেশ করে কিন। সেইটেই যথেষ্ট, অর্থাত পার্থক্যের কার্ধকারণ 

সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ঘে ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ॥ বুনকিন্ড 

শিষ্া জেলিগ হারিস তার ৭৮ 611045 10 96-9০1019] [11601- 

961০5, ( ১৯৫১ ঘ্রীঃ) গ্রন্থে অথে”র প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ ন। 

করে ভাষার “01021, বা! “আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি 
উদ্ভাবনের প্রয়াস পান কিন্তু হারিস শিষ্য নোমচমকন্ক ভাষ! 

বিশ্লেষণে অথের গুরুত্ব উপেক্ষ। করার বিরোধী, তিনি ভাষা বিশ্লেষণে 

এক নূতন তত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভব করেন । ০নোম চমক্ষির '99260610 
50010195" ( ১৯$৭গ্বীঃ ) এবং 45900 01 10151116019 01 

৪5002% 90:00916" ( ১৯৬৫ খ্রীঃ) গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে তার এই 

তত্ত্ব “0:81751010178001121 59195196159 0179019 বা “রে1পানস্তরিক 

উৎপাদনী তত" নামে খ্যাতি লাভ করে। 

ভাষাতত্ত্বে ভারতীয় এতিহ্া 

ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীন কালে পাণিনি যান্থ্, 

পাতঞ্জলি, কাত্যায়ণ প্রমুখ প্রতিভাবান ভাধাতাত্বিক জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন | এ পঞ্চিতদের ছাতে সে কালেই ভাবাতন্ব কার্ধকর 



১৬ “ভাবাততত্ 

উত্বর্য লাভ করেছিল। ফলে পাণিনি সাথক সংস্কৃত ব্যাকরণ 

রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ভাষাতত্ের সে এতিহা এদেশে রক্ষিত 
হয়নি, পাণিনি অন্ত কোন ভাষা বা ব্যাকরণের আশ্রয় করে সংস্কৃত 

ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি অথ5 উপমহাদেশে পরবতাঁকালে 
বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ রচনায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শই 

অন্ুশ্থত হয়েছে । ইংরেজী ব্যাকরণ ঘেভাবে ল্যাটিন ব্যাকরণের 

নামান্তর বাংলা ব্যাকরণও তত্রূপ সংস্কৃত ব্যাকরণের নকল । ফলে 

অধিকাংশ বাংল। ব্যাকরণের সঙ্গেই বাংল] ভাষার সম্পর্ক কম। 

সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংল ব্যাকরণ কি ছুরবস্থায় পতিত 

হয়েছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ “বাংল উচ্চারণ” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখেছেন, 

প্রকৃত বাংনা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত 

ব্যাকরণের একটু ইতস্তত: করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ না 
দেওয় হয়। 

এ প্রসঙ্গে যহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “সাহিত্য পরিষং 
পত্রিক”র প্রথম সংখ্যায় লেখেন, 

বাংল। ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাংল। ব্যাকরণ লিখিত হইয়!ছে। ... 

ইহাদের অধিকাংশ প্রাদূতুত হইয়া! বঙ্গীয় বালকগণের মস্তি বিকৃত 
ও তাহাদের অতিভাবকগণের পয়ল। অপহরণ করিতেছে । 

এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংল! ব্যাকরণ' প্রবন্ধে বলেছেন, 
আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি তাহার 

উদ্দেশ্য ভাষা! শিখান নহে । তাহার উদ্দেশ নিজে শেখা, ভাষার 
ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচন! 

বার আবিফার করা । আগে সেই নিয়ম আবিফার করিতে হইবে 
অর্থাৎ ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে, 
হইবে । তাহার পর উহ) অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে । বংলা 

ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, এখন যাহাকে বাংন। 
ব্যাকরণ বল! হয়, উহ! বাংল! ব্যাকরণ নছে। বাংন। ভাঁঘ। নংস্কুতের, 
নিকট যে অংশ থণস্বরূপ গ্রহণ কঙিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ । 
উহা সংস্কৃত ব্যাক্সণ, বাংলা ব্যাকরণ, নহে। 
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বল। বাহুল্য যে, আজ অবধি বাংল! ভাষার খাটি বাংল। ব্যাকরণ 
রচিত হয়নি । 

মুখের ভাষা! থেকে বাংল৷ ব্যাকরণের জন্য উপকরণ সংগ্রহের 

প্রথম প্রয়াস দেখা যায়, জন্ বিমস্-এর 4 ০0100218055 
01810102101 0) 17৬0061:0 41521) 19100709665 ০£ 

7101”তে | ব্যাকরণটি ১৮৭২-৭৯ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট তিনখণ্ডে 
প্রকাশিত হয় । কিন্তু এ ব্যাকরণটি শুধু বাংল ভাষা! সংক্রান্ত নয়, 
এবং তখন প্স্ত ধ্বনি উচ্চারণ লিপিবদ্ধ কর। সম্ভব হয়নি । জর্জ 

শ্বীয়াসনের “11105001500 01৬95 01 [10019 আজ অবধি এ 

উপমহাদেশের ভাষাসমূহ জরিপের একমাত্র প্রয়াস । 41105515600 

১1৮9 01 111019 'র ৫ষ খণ্ডে (১৯০৩ খ্রীঃ) বাংল। ভাষার 

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ হয় । গ্রীয়াসঁন বাংলার বিভিন্ন উপভাধার 

নমুনা তাতে পেশ করেন, কিস্ত ফোনেটিক পদ্ধতির অভাবে 
গ্রীয়াসঁনের সংগৃহীত ভাষার নমুনায় উচ্চারণের ঘথাথতা কতট। 

রক্ষিত হয়েছে, তা বল। কঠিন । 

ইংরেজী ধ্বনিতাত্তবিক ড্যানিয়েল জোন্স-এর আধু্নক ধ্বনি- 
তাত্তিক পদ্ধতিতে বাংলাভাষার ধ্বনিমূলগুলে! আবিক্ষারের প্রথম 
সার্থক প্রয়াস ডক্টর স্থুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায়ের “4 73119? 
5106101) 01 361059]1 1110106605১ (১৯২৮ হ্রীঃ) পুস্তিকাটি। 

ডক্টুর চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান বাংল ভাষার 

উদ্তব ও বিকাশের ইতিহাস ০011510) ৪00 10661013106 01 

736118811 7,217098 ( ১৯২৬ গ্রীঃ) ছুই খণ্ডে প্রকাশিত । 
এই গ্রন্থ বাংলঃ ভ।ষার ইতিহাস অলোচনার ক্ষেত্রে এক অক্ষয় 

কীতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভার “বাংল! ভাষা পরিচয়" এবং “শব্দতত্তে 
নিপুণভাবে বাংলা কথ্যভাবার বিশ্লেষণ করেছেন ; রবীন্দ্রনাথের 
আলোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিই অনুস্থত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 

হে 



১৮ ভাষা তত্ব 

বাংল! লিখনপ্রণালীর সঙ্গে মুখের ভাষার তুলন। করেছেন । বিদেশী 
তাষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংল। কথাভাঘ। বিশ্লেষণের কয়েকটি 
প্রয়াস প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৩ খুঠাবে প্রকাশিত জার্মান 
ভাষার আর ওয়াগনারের “7390581150105 76266 10061 

15510120106 065 902,00810 ০0110900191, ১৯৩৪ শ্ত্রীপ্টাব্দে 

প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় ডব্লিউ সাটন পেজের “40 1000900০- 
(1010 ০ 00110900191 73072911?? 

ভাষাতত্র ব্বিভিন্ন শাখা ও পদ্জাতি 

ভাষাতত্ব্র শ্রেণীবিশ্তাস বিভিন্ন ভাবে করা সম্ভব । ঘেষন-__বিশেষ 

বিশেষ ভাষা বা ভাষাগোষ্মী সম্পফিত ভাষাতাত্তিক বিশ্লেষণকে 

এ ভাষার নামে চিহিত করা যায়। বল! চলে, ইন্দো- 

ইউরোপীয় ভাষাততৃ কিংবা বাংল। ভাষাতত্ব, ভাষাতত্বের এরূপ 

শ্রেণ'করণ সীমিত অর্থে কার্ধকর, ভাষাতত্তের যথাথ” শ্রেণীবিহ্যাস 
এবং শাখাপ্রশাখা নির্ণয়ের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত পদ্ধতিগত । 

সেই দিক থেকে ভাষাতত্ব্র প্রধান ধার হল বর্ণনামুলক ( ৫990111)- 
11৮9, 55010101010 ) এবং এতিহাসিক ও তুলনামূলক (1150017- 

021, 018.011101010, 00101192190159 ) 1 

বর্ণনামুলক পদ্ধতিতে একটি ভাষা বা উপভাষার বওমান পর্যায়ের 
ব! বিশেষ কোন পর্যায়ের ভাষাতাত্তিক বৈশিষ্ট্য সমুহ বিশ্লেষিত হয় । 

ব্রমফিল্ড ও তার অনুসারী ভাষাতত্বদরা! ভাধার গঠন রূপকে থে 
দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেন, মাফিন ভাষাতাত্তিক চাল'স এক, হকেটের 
বর্ণনায় তার পরিচয় পাওয়। যায় । 

4৯ 181080886 13 2, ০0100158556] ০011180169, 10501511006 

10050518660 90010-55566003, 0015৩ ০1 685 ৪00-55505085 215 
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£:617091, 016 00061 (৬০ 10119175181, 0115 00155  06101121 

57)085960105 216-- 

(1) 006 £19117009015 5951500: & 569০4 ০01 1001101160965, 2100 016 

81181086106005 10 ডা1010) 0069 ০০০০ 16180156 (০ 6৪0) 001)01 

€2) (05 01010019810 5956910 : & 500০ 01 1)1)01067069 (01 

0170170109510 01015 ) 2170 (106 211:27261161109 11) 10101) (1১6 
0০০07 161901%6 [0 62০1) 00100 " 

€3) (172 100101)0101)01861110 5956610: %/1)101) 0159 (08661161 

176 818101778010 2100 [11017019510 5%5021]0. 

7116 (০0 10911016181 50055506105 216 : 

(4) 006 560081)010 555161)) : (1015 92550018665 %81191019 10)010)- 

416165 01 56000611065 01 1101091)610069 ৬/101। ০610217) (101085 ০0: 

911118010105, 01 10105 ০01 1111055 ০01 51012101019, 11] (0106 ৬0114 

210010 0৪, 

(5) 1196 711006110 553(61) : 11015 19 0176 ০০৫ ৮11)01) 206179 

1116 5101110100 918 01501906 10৬1 01 [01101061099 1100 500170 ৮/2.৬53 

770 0118 16০09০10111 101106] [ি0]) (116 18061, 

হকেটের ব্যাখ্য! অনুসারে ভাষার মূল কাঠামে। হল রূপ ও বাক্য- 
রীতি (018107781 ), ধ্বনিরীতি (51101001029), রূপ্ধ্বনিরীতি 
(1401101)00110206171০) | এ দৃষ্টিভঙগীতে, ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি 
(10101061195 ) এবং শব্দার্থ (5০019171105 ) ভাষা বিশ্লেষণে 

প্রয়োজনীয় সহায়ক। 

কালানুক্রমিক বা ইতিহাসমূলক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ে ভাষা বা 

'ভাষ। সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সময়ের ব্যবধানে 
ভাষার পরিবর্তন ধার! পর্যবেক্ষণ কর হয় এবং বংশানুক্রমিক শ্রেণী- 
বিন্যাস কর হয়। ক্যারল এঁতিহাসিক ও তুলনামুলক ভাষাতত্্র 
নিয়্রূপ। পরিচয় দিয়েছেন, 

0০৮61080 ৫1108 0136 10106160101) ০৫181019 [72111081119 10 
00100011017 ৮111) 5600195 0611)6 11100-15017019681 19105080695, 
3015 ০0110617760 910) 900176 116 10151011081 06561001060 ০) 



২০ ভাষাতত্ত্ 

191809865 8100 10 50116 08558 %/10]), 5110%106 (1)6 001011101, 
890661০ 0118105 ০1 8০805 ০01 181508809, 5 118818 0 901. 
02190600165 89 (06 106761608010 0111601701 00018010 01)817895. 
10 606 500110 01 18178090,. 101)656 01101) 01961801178 50010. 
০17811859 ৪16 507176117085 1070%/0 29 01101009010 18515, 

ভাষাতত্ব্র বর্ণনামূলক, এতিহাসিক, তুলনামুলক যে-কোন শাখার 
বিশ্লেষণে নিয়োক্ত পধায় সমুহ রয়েছে, অর্থাৎ সাংগঠনিক পদ্ধতিতে, 
(১৮০০৮০1৪11108015003) একটি ভাষার বিশ্লেষণে ভাষার ধবনি 
সংগঠন বিশ্লেষণকে 'ধ্বনিতত্ব ভাষার রূপ সংগঠন বিশ্লেষণকে 
'রূপতত্ব' এবং ভাষার বাক সংগঠন বিশ্লেষণকে “বাক্যতত্্* বলা হয় । 

ধ্রনিতত্ত (6190001985) 

ধরনিতত্বের (%110110108/ ) ছুটি বিশ্লেষণ পর্যায় রয়েছে ।' 
(ক) ধ্বনি উচ্চারণ ও শ্রুতি তত (01701790105) ; এ রীতিতে কোন 
ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমুছের উচ্চারগগ্থান (7১010 ০ 21100181102), 

এবং উচ্চারণ রীতি (10810110 06 816100181101) ) বিশ্লেষণ করে, 

ধ্নিগুলাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বরধ্বনি ( %০/61), অর্ধস্বরধবলি 
(99001-$91), ব্যগ্তীনধ্বনি (0917১018110), অর্ধব্যগ্ুনধ্বনি 
(৯9031-0-9179010910( ), স্বর (11601) বা (0076 ), প্রস্বর (51955) 
ইত্যাদি শ্রেণী মতো বিন্যস্ত করা হয় এবং ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট 
আলোচন। কর। হয় । [110106005-এর তিনটি শাখা-_ 
১। ধ্বনি উচ্চারণ তত্ব (20101 10101161103, 81010018601 
01097060165 ) বা ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান নির্ণয় | 
২। ধ্বনি-শ্রতি তত্ব (৪200985110 17170206009 ) বা উচ্চারিত 
ধ্বনি স্মুহের শ্রুতি বিশ্লেষণ । 



ভাষাতত্ের বিভিন্ন শাখ! ২১ 

৩। ধ্বনির ধান্ত্রিক নিরীক্ষ। (110900776169] 01 171১০111161702] 

190017909 ) প্যালেটোগ্রাফে নকল তালুর ছাপ পর্ববেক্ষণ এবং 
কিষোগ্রাফে ও স্পেক্টোগ্রাফে স্বর কম্পনের রেখ। বিচার ইত্যাদি । 

'(খ) ধ্বনি ব্যবহার বিচার (101010105) £ 

কোন ভাষার ধ্বনি সমূহের ব্বর, বাঞ্জন, অর্ধস্থর ইত্যাদি 421101- 
1০5-এর সহায়তায় নির্ণয় কর! হয় এবং উক্ত ধ্বনিগুলে। উচ্চারণ 
স্থান এবং রীতির বৈশিষ্টা অনুসারে শ্রেণী বিন্যাস করা হয় । সুতরাং 
খ্বনিবিচারের প্রাথমিক স্তর হল 101190105'. পরবর্তী পর্যায় 
19101161010 বিশ্লেষণ । এ পর্যায়ে [006100 বিশ্লেষণে প্রাপ্ত 

খবনিগুলোর অবস্থান (01507186100. ) এবং পরিবেশ (0171101- 

£)510)-গত বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে ভাষার ধ্বনিমূল (চ170175176 
বা 711010010981081 81716) এবং সহধবনি (41109117006 ) সমূহ 

সনাক্ত (10611612021101) ) কর! হয় এবং তাদের ব্যবহার বৈচিত্র্য 

বর্ণণা করা হয়। মুনীর চৌধুর'র ভাষায়, 

ফোনিম বলতে বুঝি তাষাতত্তের নিদিষ্ট শর্তানুষায়ী বিভিন্ন তাসৃচক 
বিশেষ ভাষার এক একটি ধ্বনিধর্ণকে, যার ব্যবহারিক প্রয়োগ রূপ 
বা ধ্বনিকর্ম প্রায়শঃ অবস্থানভেদে বহুরূপী । বিজ্ঞানমুক্ত সামান্য 

দৃষ্টিতে বিচার করনে বল৷ যায়, ধ্বনিধর্মটা মৃখ্য ও মৌলিক, ধ্বনিকর্মটা। 
গৌণ ও বিকল্পিক রূপ মাত্র ।” 

ধবনিধর্ন ও ধ্বনিকর্ণ নিরূপণের প্রাথয্িক পায়ে ভাষার অর্থগত 

তাৎপর্য ও ব্যাকরণগত অবয়ব সংগঠনে দৃষ্টিপাত কর। আবশ্টিক 
নয়। ধ্বনি উচ্চারণ ও শ্রুতি বিচার ( 70061109 ) এবং ধ্বনি 
বাবহার বিচার (131)011610103) বিশ্লেষণকে একত্রে আঙ্গরা ধ্বনিত 
(21101)0108 ) বলতে পারি। 



২২ ভাষাতত্ত্ 

জূপতত্ব ( [৬7077)01801955 ) 

প্রচলিত ব্যাকরণে রূপতত্তব অর্থে পদের গঠন-রীতি বিচার 
বোঝায়, যেখানে পদগুলি বিশেষ্য (10001) ), বিশেষণ (৪0190 

[15০ ), পবঝনাম (10101070017 ), ক্রিগ্না (৮০1০), অব্যয় (1706 

০110916 ) ইত্যাদি নামে পরিচিত। সাংগঠনিক ভাষাতত্্রে; 

দৃষ্টিতে পদের এ কয়েকটি সাধারণ শ্রেণীকরণের মধ্যে একটি ভাষার 
রূপতাত্তিক বর্ণন। সম্পুর্ণ হয় না, এর বাইরেও ভাষার বহু রূপ ব্যবহার, 
বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাহীন থেকে যায়। সাংগঠনিক ভাষাতত্ে ভাষার 

ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণের সমান্তরাল “রূপ সংগঠন" বিশ্লেষণ পদ্ধতির 

উদ্ভব করা হয়েছে । ভাষার ধ্বনি সংগঠনের (01)9001951091 
910০0816 ) একক (1101091951081 9010) ধ্বনিমুলের (0017 

[01101051091 90-0০0016 ) মতো! ভাষার রূপ সংগঠনের একক 

(1৬0100100910951091 01910) রূপমুল (000101)6176)-কে ধরা হয়েছে & 

ধবনিমূল (1১1001060)5)-এর অবস্থান এবং পরিবেশগত ভিন্নরূপ 

যেমন সহধ্বনি (11910170106 ), রূপমুল (1৬01011617০ )-এরও 

তেমনি অবস্থান ও পরিবেশগত ভিন্নরূপ হল সহরূপ (41101001017) | 

500০101:91 [10891901০5-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়রূপে ধ্বনিমুল 

( 1)01061776) এবং রূপমুল (0001001)0170)-এর তুলন। করা যেতে 

পারে ! ক। 1)0109296 £ অর্থশুন্ঠ ন্যুনতম ধবনি একক (10011011001 
1098171081955 5০91)0 01011), ভাষার ধ্বনি সংগঠনের মৌল একক। 
থ। 11011116076 £ অথণবহ নু[নতম ধ্বনি একক (01111)111 

[02016601 5০08110 0010), ভাষার রূপ সংগঠনের মৌল একক 1 
ধবনিতত্বে (70119001955 ) যেষন ধ্বনিমূল ও সহধ্বনিসমূহ 
সনাক্তকরণ, অবস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি বিশ্লেষণ কর] হয়, বূপতত্বে 
(151010210198) ) তেমনি রূপমূল ও সহরূপ লমুহকে চিহ্নিত করে 
১109001009.0018 01 7$10101167753 & 41101101015) তাদের 
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অবস্থান, পরিবেশ ও বিভিত্র গঠন শ্রেণীর (00102) 01559৩5 ) 

বিশ্লেষণ কর] হয় । 

বূপগত ধনত্রনি তত্ব 

( 1101701101017010617)105, 711017010957091 ৪16619110105 ) 

ব্যবহার বৈচিত্র্য রপমূলে (10017016176 ) যে পরিবর্তন হয়, 
মে পরিবতন যদি ধ্বনিমূলক ( 01)01701981081 ) হয়, তবে তার 

বিশ্লেষণ কর! হয় ভাষাতত্বের এই শাখায় । অর্থাৎ রূপমুলের মধ্যে 
ধ্বনিমূলের পরিবর্তন বা রূপান্তরের বিশ্লেষণ রূপগত ধ্বনিতত্ব্রে 

(100101)01011011670105 ) কাজ। বরূপগত ধ্বনিতত্ব হল ভাঘার 

ধ্বনিতান্বিক এবং রূপতাত্তিক সংগঠনের মধ্যে যোগন্ুত্র স্বরূপ | 

বাকাযতত্ (১5069) 

প্রচলিত ব্য'করণে বাক্যরীতি বিশ্লেষণে বাক্যের মধ্যে পদের 

বিশ্াসক্রম বণিত হয় । সাংগঠনিক ব্যাকরণের রূপতত্বে রূপমূল 
(07011176706) চিহিতকরণ এবং বূপমূল সমবায়ে শব্দগঠন বণিত 

হয়, আর বাকাতত্বে রূপমুল বা রূপমূল সমবায়ে গঠিত শব্দগুলোর 
পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর! হয় । ভাষার রূপতাত্তিক গঠন 
(101101191951081 00050০01097) বাক্য গঠন রীতি (55109- 

০1091 00250006023) দ্বারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। লে 
কারণেই রূপতত্ব এবং বাক্য তত্বের আলোচন। পরস্পর সম্পফ্িত। 

সে জন্যে ভাষা সংগঠন বিশ্লেষণে ভাধাতত্বের ছুটি প্রধান শাখা £ 



২৪ ভাষাত 

১। ধ্বনিততু (11011010959, 0621১ ৬100 0106 010176096% 

& 56070011099 01 1)1101)01165) 

২। ব্যাকরণ (03181711912 1101701191098/ & ৯/062, 

06215 ৮/101) 0116 1710111161765 & 08617 ০0011080075) 

ভাষাতত্বের যে-কোন বিশ্লেষণে তা বর্ণনামূলক, কালামুক্রমিক ব1 

তুলনামূলক, যাই হোক না কেন, ধ্বনি, রূপ এবং বাক্য পর্যায়ে তার 
বিশ্লেষণ হতে পারে। 

বর্ণনামুলক পদ্ধতি 

জেলগ এস. হ্াারিস বর্ণনামূলক পদ্ধতির ধৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
লিখেছেন : 

১। বর্ণনামূলক ভাষাতন্ত সমগ্র মুখের ভাষার বিশ্লেষণ করে না, বরং 
ভাষার নিদিষ্ট বিষয়ের নিয়মিত বৈশিষ্ট্যগুলো উদঘাটন করে । 
(1065001001৩ 11080150109 08919 1701 ৬111) (116 9101৩ 01 51986015 

৪০01৬1116-, 00 ৬10) (116 1620018110165 17 ০611810 65200163 ০৫ 

506০1.) 

২। বর্ণনামুলক ভাষাতত্তের বিশ্লেষণ কোন বিশেষ একটি সময়ের 
ভাষ! ব1 উপ্ভাধাকে কেন্দ্র করে হয় এবং সে বিশ্লেষণ এ ভাষাভাষী 

একজন বা একই উপভাধার একটি গোষ্ঠীর কয়েকজন বাক্তির মুখের 
ভাষাকে নিয়ে করা হয়। তার ফলে এই বিশ্লেষণের ফলে প্রাপ্ত 

তথ্যসমূহ একটি বিশেষ ভাষা বা উপভাষার একটি বিশেষ সময় 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়। এ প্রকারের বিশ্লেষণকে ৯0017101015 
0650111001017-ও বল] হয় । 

(1710৬ 001/65৩ 01 ৫15908195 [014 065011011৬5 11080015010 10৩৪৫1 

28100 15 & 910816 18718198601 0121606, 1019656 105650182510102 



ভাষাতত্তের বিভিন্ন শাখ। ২৫ 

5816 01010 ০006 00: 005 99609 ০01 0106 10910100191 [15010, ০৪ 

4006 90100801016 ০1 01316018119 10610610581] 06150119, 2 ৪ 01006, 

9০ (0090 (106 16901601775 99916] ০1 61610610019 200 9096510)61015, 20101163 

€০ 0106 70870109187 018160, ) 

৩। ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ রীতিতে ব্যতিক্রম দেখা গেলে বর্ণনা- 
এুলক ভাষাতত্ে ত1 উপেক্ষা করা হয়। 
€(41009081) 01665679059 ০01 5015 ০৪1) ৮০ 063011090 ৬10) 016 

€০015 ০7 09011000 11780190105, 0135 216 85091811 ৫15:5891050.) 

রৌপাস্তরিক-উৎপাদনী ত্র্যাকব্রণ 
(118115601109010108] 061061806 (03181101091 ) 

চর্নক্কির 'রৌপাস্তরিক-উৎপাদনী' তত্বের উদ্ভব হয় বুর্মফিল্ড ও 
তদীয় শিষ্যদের আচরণবাদী বা সাংগঠনিক ভাষাতত্বের বিরুদ্ধে 
প্রতিক্রয়া হিসেবে। 

চমস্কি এক নতুন ছ্বিভাঙজন চালু করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে 
ভাষার ছুইটি স্তর £ ভাষ! ব্যবহারকারীর ক্ষমত1 বা দক্ষতা ( ০০00- 
17990০6 ) এবং প্রয়োগ বা সম্পাদনা (061001018106) । ইউ- 

.রোপীয় পঞ্চিত দ্যসোসীর শতাব্দীর শুরুতে ভাষার অনুরূপ ছুইটি 

স্তরের কথা! বলেছিলেন, “ভাষা” (19896) ও “বাক্ (081015) | 

কিন্তু দ্যসোসীরের ভাষা! ছিল স্থাবর, হদিও অন্যোন্ত সম্প-্ত, 

উপাদানের লমাহার মাত্র একগুচ্ছ ধ্বনিমূল (01001061279), এক- 

গচ্ই প্রতীক আর কিছু কথ। ও বাকা, ধার সাণৃশ্যে অন্তগুলে! তৈরী 

হত। পক্ষান্তরে চমস্বীয় বীক্ষায় ভাষার অন্তস্থ ক্ষমতা একট? 

স্জম যন্ত্র ব! অভিধান থেকে উপাদান চয়ন করে কথামালা গ্রন্থন। 

'ন্কি তাধার স্্িশীল বৈশিষক্টোর ওপর জোর দিয়েছেন । যানুষ 



২৬ ভাবাতত্ত 

যেন বাক্য উৎপাদনঝারী যন্ত্র বিশেষ, সে সংখ্যাহীন বাক্য শৃঙিক্ষম ॥ 
বাক্য উৎপাদনের এই যন্ত্র চমস্কীয় বীক্ষায় আকৃত হয়েছে একটি 

জটিল নিয়ন্ত্র (09991) রূপে । সে নিয়ন্ত্রের মুখ্য প্রকরণ (০০010- 
00100171) তিনটি £ অর্থ বা তাৎপর্য (991391005), বাক্য বা' 

সংশ্লেষ (50683), ধ্বনি (91)9001989) | সংশ্লেষ প্রকরণ ছটি 
উপপ্রকরণে গঠিত £ তিত্তি (6859), যার সঙ্গে অভিধান (15%1002), 
এর সংযোগ অপরোক্ষ, আর রৌপান্তরিক উপপ্রকরণ (210৩- 
[01709110109] 901909012)1)01)6716) । ভিত্তি উপপ্রকরণে প্রাথমিক 

স্ত্র'গ" থেকে সংশ্লিষ্ট ভাষার যাবতীয় অন্তগ্রন্থনা! (0561 500০00819)' 

থেকে একদিকে পরিস্ফুটনী (10061015056) অর্থ ব তাৎপর্য 
প্রকরণের অভিক্ষেপ নিয়ম অর্থের নিধাস, অন্তদিকে পরিস্ফুটনী 

রৌপান্তরিক এবং অনস্তর ধবনিবর্তনী নিয়মাবলী নিম্পাদন, প্রথম ধাপে 
ভাষার অন্ত গ্রন্থন1 (091 50:80101০) থেকে বহি গ্রন্থন। (581০০ 

50000101) দ্বিতীয় পধায়ে উচ্চারণীয় বাকা । চমসক্কির প্রথম 

গ্রন্থ 5১0108000 ৯9০$1০-এর নিয়ন্ত্রে দু প্রকার রূপান্তর 

(08175107181100) ছিল : আবশ্যক (001158019) আর এচ্ছিক 

(0000791) ৷ চমক্কি তার “4১906915 ০01 06 70)9019 ০0৫ 

৪9118) 909০011০, গ্রন্থে উপরোক্ত পদ্ধতির সংস্কার করেছেন, 
এচ্ছিক রূপান্তর উঠে গেছে । 951009000 90:8000:95+-এর;) 

পরে চমস্কির মতের বিবর্তন প্রধা নতঃ চারটি ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় । 

সংশ্পেষ ও অভিধান £ সংশ্লেষ প্রকরণের সমস্ত সজনী শক্তি. 
এখন বিধুত হয়েছে ভিত্তি উপপ্রকরণে ৷ সাংশ্লেষিক 'লক্ষণ ব্যবহার, 

করার ফলে অভিধানকে সংশ্লেষপ্রকরণ থেকে বিযুক্ত করতে হয়েছে। 
ভাষানুচয়ন নিয়মের (16%1091 50050100101) 101০-এর) স্বরূপ 

পরিবতিত হয়ে গিয়েছে। 

গুত্রনিত'ন £ ভাষাতাত্বিক হালে এবং লিজ ধ্বনিমুল্য 



ভাষাতত্ের বিভিন্ন শাখা ২৭. 

(170100৩) ধারণার সমালোচন। করেছিলেন উনষাট-বাট সালে ৮ 
চৌষটি সালে চমক্কিও 'ধ্বনিমুলের' পরিবর্তে চালু করেন “উৎপাদনী: 
ধ্বনিত বা 036109180৬5 01101010985” । 

তাৎপর্য, অভিক্ষেপ, নি্রম £ চমস্কি তাৎপধ বিষয়ে প্রভাবিত 

হয়েছেন দার্শনিক জে- কাৎস্ দ্বারা । তিনি কাৎস.-এর মস্তিষ্ষের 
অপত্য তাৎপর্য প্রকরণকে তার নিয়ন্ত্রে স্থান দিয়ে %59517680010- 
৪(01৮16”-এর প্রকাশিত তাৎপধ সম্পকিত ধারণ] থেকে দুরে 

সরে এসেছেন । 

দার্শানক দৃষ্টিভঙ্গী ৪ নিদর্শবাদীদের (90001010156) 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। স্বরূপ চমক্ক হয়েছেন মনোবাদী । তিনি বিশ্বাস, 

করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবাদের বিরোধ নেই। 

চমক্ষি মনে করেন, ভাষ। শেখার মত এমন জটিল ও বিমুর্ত কাজ 
ঘদি মানবশিশ অবলীলাক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে 

পারে, তাহলে নিশ্য়ই তার কতকগুল। সহজাত, অন্তনিহিত ক্ষমতা 

আছে, যার মধ্যে “সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক ভাষ।” ব্যাপারটার নিত্য গু 

গ্রুৰ বৈশিষ্ট্য বিধুত। 

চমস্কীয় মতবাদের সাঙ্গগ্রিকতা যথে&ট বিতর্কের স্থষ্টি করেছে? 

সোভিয়েট ভাষ। বিজ্ঞানী শাউম্যান মনে করেন যে, ভাষাতত্বের, 

দুটি স্তর--জাতিরূপের অধ্যয়ন (সাযান্ত, বিমুর্ড) এবং ব্যক্তিরূপের 

অধ্যয়ন (বিশেষ, মু), | তার মতে চমক্কি এ ছুটে। মিশ্রিত করে 
ফেলেছেন এবং মূলনীতি হিসেবে সমাহরণের পরিবর্তে মাল্যরচনাকে 
গ্রহণ করে ভুল করেছেন। ইংরেজ পঞ্চিত হালিডে আর মাকিন; 
ভাষাতন্তবিদ ফিলযোর এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংশ্লেষণ 
প্রকরণে নয়, নিয়ন্ত্রের সজনী শক্তি কেন্দ্রায়িত হওয়। উচিত তাৎপঞ্চ 

প্রকরণে । এ ভাবেই, চ্স্কির “রৌপানস্তরিক উৎপাদনী তত্ব শতাব্দীর 
সবচেয়ে বড় ভত্গত তর্কের সৃষ্টি করেছে! 



২২৮ 

সন্থায়ক গ্রন্থপঞ্জী 
806170910 91001), 9601806 1. 1718861 : 09011776০01 17108018010 

4৯108915515, 

0010 9, 0211011 : 7006 900 ০1 [.911001880. 

[6010810 31901006510 £ [.91)%096, 

২০৮০1 7৪1] 01. £1:986 50101 [.911518£6 21016. 

€-)081165 17. 770066 2 1) 4৯ ৬110081 01 72110119198, 

2) 4 000156 11) 1৬1 ০৫6100 [10080196105, 

187. 4৯, 01685017 11. : 410 11700106100 (0 109901101৮০ 1,110881150105, 

261115 5. 1221719 2106070059 11) 90001000191 1110570150105, 

এব ০০10 01001215101) 950680010 509০00169, 

2) 09116100 25357069118 11108019110 111501%. 

3) £505009 ০1 01657106075 01 9510102, 

4) 100195 1) 00610006015 ০? 06106181016 

01911117181, 

5) €0581065121) 11180150109, 

6) 1.811801820 8100 1১11170. 



দ্বিঠীয় জথ্যায় 
সাংগঠনিক ধন্তাঝিতত্ব (56:8০৮৮191 71900109855) 

এ অধ্যায়ে সাংগঠনিক পদ্ধ'ততে বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ বিশ্লেষণ: 

কর। হয়েছে । কালানুক্রমিক পদ্ধতির ধ্বনি পরিবর্তন এ আলোচনার ' 

অন্তভূপ্ত নয় 1 একই ভাষাভাধী ম্রানুষের মধ্যে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে 

কিংবা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে ধ্বনি ব্যবহার বৈচিত্র্য এ বিশ্লেষণের ' 

বাইরে । একটি ভাষার সর্জনীন ধ্বনিরূপের বিশ্লেষণ পদ্ধতির 

আলোচনা আমাদের লক্ষ্য । এ অধ্যায়ে ইউরোপ ও আমেরিকার 
বিখ্যাত ভাষাতাত্তিকদের অনুসরণে ভাষার ধবনি সংগঠন (73)010- 
01951081 91010/০0816) বিশ্লেষণ এবং "ধ্বনি বিশ্লেষণ বিহ্যাসরী তির 
(15001951091 01855190901010 ) পরিচয় দেবার চেষ্ট৷ করা, 

হয়েছে। 

এ পধায়ে আমর] ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও রীতি বিচার' 

(40090196915 71101760099), ধ্বনির ব্যবহার বিচার (0180106- 

11109) সম্পর্কে আলোচন। করেছি এবং শেষে অধ্যাপক চালস 

ফাগুসন ও মুনীর চৌধুরীর অনুসরণে বাংল। ধবনিতত্ের (82108911 
[১1)01101985) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাগড পরিবেশিত হয়েছে । 

ইউরোপের প্রাগ গোর” পগ্ডিত ট্র.ব্জেকয় এবং রোমান 
জ্যাকবসন প্রথুম ধবনি বিশ্লেষণ বিশ্যাসের ( & 08116 01 19091- 

6106 1] [61105 ০01 15101) ৫16616176 1১170100109510 9৮91- 

91019 0210 7০ 019951560 ) একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মাকিন 

দেশে ভোয়েগলিন, পাইক এবং হকেট এই পদ্ধতিকে আরে! ব্যাপক 
এবং নিভ'রযোগ্য করে তোলেন। 





ভাষাত ৩১ 

উচ্চাব্রণ স্থা ও ব্রীতি বিচার (410০0191915 
[91017610109 ) 

যে-কোন ভাষায় কথা বলতে গেলে দেহের একটি বিশেষ স্থানের 

বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের কোন কোনটির পরিচালন' প্রয়োজন হয় । এ 
অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলোকে আমর! বাকপ্রত্যঙ্গ বলে থাকি। মুখবিবর, 
নাসিক কক্ষ, ক এবং ফুসফুসের মধ্যে অবস্থত ষে প্রতাঙ্গগুলোকে 
আন্দোলিত করা যায় এবং যে পেশী সমুহের সহায়তায় সেগুলোকে 

-নাড়ানে। যায়, সেগুলোই হল বাকপ্রত্যঙ্গ। আমর! বিভিন্ন বাক- 

প্রত্যঙ্গের কাজ পরীক্ষা! করব। 

ফ্ষুসযুস (18185 ) 

ফুসফুস কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট থাকে না । ফুসফুস সব সঙ্য়েই 

শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। নি:শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সব সময়েই 
চলতে থাকে-কথা বলার সয়ে যেষন, চুপ করে থাকলেও 
তেমনি । কথ! বলার সময় ফুসফুদ ভেতর থেকে বাইরে বাতাস 
বের করে দেয়, এই বায়ু তাড়না'র মধ্যে একট] ছন্দ লক্ষ্য করা ঘায়। 
অনেক ভাষার অক্ষরের (৯5119015) স্থায়িত্বের সঙ্গে এর সংগতি 
দেখা যায় । কথ! বলার সময় নিংশ্বাস-প্রশ্বান নেয়ার অন্তে কথার 
মধ্যে নিয়মিত ছেদ পড়ে, এক নিঃশ্বাসে যতটুকু কথ। বল ধায়, 
.€সটুকুকে 73980010800 বল। হয় । 

বযন্ত (1910: ) 
স্বরষস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বরতস্ত্রী ( ৬০০৪] 

০0:09) । কথ। না বললে স্বরতন্ত্রীগুলে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকে এবং 
'তাদের মধ্যে কিছুট। ফাক থাকে; এই উন্মুক্ত পথ দিয়ে নিঃশব্দে 
বাতাস যাতায়াত করতে পারে । অঘোধ ( ৬০1০০19৪9 ) ধ্বনি 

উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীগুলেো৷ অনেকট? এই অবস্থায় থাকে । এর 
বিপরীত অবস্থায় স্বরতন্ত্রীগুলো এমনভাবে সজোরে লেগে থাকতে 
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পারে, যাতে কোন বাতাস বের না হয়। এই অবস্থায় ঘে ধ্বনি, 

উচ্চারণ সম্ভব, তাকে স্বরতন্ত্রীয় (0196691) বল] হয়। আবার 

যদি স্বরতন্ত্রীগুলোকে কিছুটা! আলগা করে মুহূর্তের জন্যে উন্মুক্ত 

এবং রুদ্ধ করা হয়, ধাতে সজোরে কিছু বাতাস বেরিয়ে যায় এবং 

খ্বরতন্ত্রীগুলোতে অনুরণনের সৃষ্টি হয়, তাহলে ঘোষ ( ৬০1০০ )-এর 

সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত ধ্বনি এই ঘোষবৎ ধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে উচ্চারিত 

হয়, সেগুলোকে ঘোষধ্বনি (৬০1০৩৫ ) বল! হয়) স্বরতন্ত্রীগুলে! 

অন্যরকম ধ্বনিরও সৃষ্টি করতে পারে ; যেমন-_-ফিস্ফিস্ (৬/1015091), 

বাগুগ্তন (00001) 1 এ ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীগুলোতে অনুরণনের 

এবং যে বাতাস বেরিয়ে যায়, তার মধ্যে আলোডুনের স্থ্ি হয় । 

গালবিল ( 6108110%) 

অন্ননালীর উধ্বণংশস্থিত গহবরকে গলবিল বল] হয়। ফুসফুস 

থেকে বাতাস গলবিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্বরযস্ত্রের 

মতে। গলবিলের নিম্নাংশও জিহবামূলের সাহায্যে সম্প্ণ রুদ্ধ এবং. 
উন্মুক্ত কর! সম্ভবপর ; এর ফলে যে ধ্বনির স্থষ্টি হয়, তাকে গলানালীয় 

স্পট ধন ( [11917115581 ০6017 ) বলা যেতে পারে। আরবা 
ভাষার কোন কোন উপভাধায় এ জাতীয় ধ্বনি দেখ! ধায় । আর 

যদি বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহলে 
ঘোষ বা অঘোষ গলনালীয় উদ্ম ধ্বনির (71797502921 510179100) 

সৃষ্টি হতে পারে । আরবী উপভাধাতে এ ধ্বনিও রয়েছে। 

জিহ্বামুল ব। পণ্চাত্তালু এবং নাসিক্যকক্ষ 
(6110 2100 952. ০1)9170061 ) 

গলবিলের উধ্বাংশ থেকে নাসিকাকক্ষের প্রবেশপথ হল জিহবা- 
মূল বা পশ্চাততালু অংশ। নাসিক্যকক্ষের প্রবেশ অংশেরই 
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কেবলমাত্র ধবনি উচ্চারণে কার্ধকর ভূষিক! রয়েছে । নাস পথটি 
বন্ধ বা উন্ুক্ত থাকতে পারে । নাসা পথ বন্ধ থাকলে গলবিল 

এবং নাসিক্য কক্ষের মধ্যে বাতাস চলাচল করতে পারে না । পথটি 
উন্দুক্ত থাকলে যে ধ্বনির হুষ্টি হয়, তাকে নাসিক্য ব নাসিকীভূত 

ধ্বনি (4581 ০1345211260) এবং রুদ্ধ থাকলে যে ধ্বনির স্যরি 
হয়, তাকে মৌখিক (0781) ধ্বনি বল] হয় । 
মুখ বিতর ( 00191 ০9৮115 ) 

মুখবিবরের মধ্যেই অধিকাংশ ধ্বনির উচ্চারণ কর্ন সাধিত হয় 1 
মুখবিবরে উৎপাদিত ধ্বনি মুলতঃ ছ'প্রকারের ; স্বর ( ৮০০০৫ ) 

এবং ব্যঞ্জন (00100010 ) জাত হতে পারে । স্বর এবং বাঞ্জনজাত 
ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য কেবল মুখবিবরের মধ্যে উচ্চারণজাত নয়, 
শ্রুতির দিক থেকেও এদের পৃথক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ । হকেটের 
ভাবায়, 

4৯ ৮০9০০10 15 8. 59080 11) 10101) 155019110৩5 01: ০০197111179 

0? 006 5016 01 81091061 56610) (০ ৮৪ ০1 101107819 1101901- 

691009- 4& ০0100010, 0]. 116 ০0101167 179110, 15 2 50100 

1050151106 0198119 2001015 (01001270601 [1)6 21175119817 8 

০0119 190106 ০1 210011)6] 10 (195 ৬০০৪] (198০6, 01 6159 &. 
০9770101666 117661101061010 01 006 211 50627). 

মুখবিবরে নিধিত্ব অনুরণন হল স্বরজাত ধ্বনির বা স্বরধবনির এবং 
কোন না কোন স্থানে বিদ্রপ্রাপ্ত আলোড়ন হল ব্যপ্রনজাত ধ্বনির 
বা! ব্যগ্তরন ধ্বনির বৈশিষ্ট্য । 

উচ্াল্রণ স্থান (100516101) 01 4১10109196101) ) 

ধবনি উচ্চারুক বাকপ্রত্যঙগুলি ( 40০918601 ) মুখবিবরের 

নিয়ভাগের এবং উচ্চারণম্থান সমুহ (0106 ০7 216০0120107) 

মুখবিবরের উপরিভাগের অংশ । জিহ্বার পশ্চাংভাগ, মধ্যভাগ, 

জিভের পাতা, ডগ! (10150017, 91006, 731905 8100 710 ০01 

116 [01186 ), এবং নিম্-ওষ্ঠ হল উচ্চারক প্রত্যঙ্গ। পশ্চাৎ 
৩ 
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তালু বা জিহবামূল (৬০117), তালু (0০296), দস্তমূল (/১1০1- 

৪7), পশ্চাৎ দন্ত (73801. ০৫ 0006 01010671990) )১ উপরের ঠোট 

(000০: 110) ইত্যাদি হল উচ্চারণ স্থান। বিভিন্ন উচ্চারক 

এবং উচ্চারণ স্থানের মিলনে নিম্নোক্ত ধ্বনি সমূহ উৎপাদিত হতে 

পারে £ 

১। ত্বরযন্ত্রীয় ([,015178091) __ 

২। স্বরতন্ত্রীয় (0101621) কঠনালীয় ধ্বনি (9০921) 

৩। গলনালীয় (চ১17250591)-- 

8৪1 পশ্চাৎ জিছ্বামূলীয় (০56৬6191)--, পশ্চ জিহ্বা ধ্বনি 

৫1 মধ্য জিহবামুলীয় (1৬1০0106181) | (ড01থা, 790551) 

৬। অগ্র জিচ্বামূলীয় (16৮০9191) -_ 

৭1 পশ্চাঁ ভাঁলবা রি 72121021) _! সন্মুখ জিহ্বা ধ্বনি 

৮ | অপ তালবা (1০109 7919.091) ূ (ঢ1০07021) 

৯1 অগ্র তালবা (15 72219021) 

১০ 1 মুর (05800011791 91 [২০000০%)-- 

১১1 দন্তমুলীয় 4৯15০০9191) টি 

১২1 দত্তা (1017121) সপ, 

১৩। দাস্তোষ্ঠট (20109010121) নি 

১৪1 উভ ষ্ঠ (1)1120721) (৪৮০1) 

১৫। সন্মুূ। প্রসারিত ওষ্ঠা (:০08৫90 __ 

স্বরঘস্ত্রীয়, ব্বরতন্ত্রীয় এবং গলনালীয় ধ্বনির মধ্যে স্বরতন্ত্রীয় ধবনি 

অধিক প্রচলিত, বহুভাষায় এ ধ্বনির গুরুত্বপূর্ণ ভূণমক। রয়েছে । উক্ত 

তিনটি ধ্ষনর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে পুৰেই আলোচন। করা 
হয়েছে । এখন অন্যান্য ধ্বনির উচ্চারক ও উচ্চারণ স্থান সম্পঞ্চে 
আলোচন কর হবে। উচ্চারক প্রত্যঙগের মধ্যে সবচেয়ে সচল এবং 
অধিক ব্যবহৃত হল জিহবা । জিহ্বার বিভিন্ন অংশ স্বতন্থভাবে 
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ওঠানো, নামানো, সংকুচিত, প্রসারিত কিংবা উলটানো এবং বিভিন্ন 
উচ্চারণ স্থানের সংস্পর্শে আন ষেতে পারে । 

জিহুবামুলীয্র, প্চজিভব্য, পম্চাতালুজাত(৬5181, 7901581) 

জিহবার পশ্চাদ্ভাগ হল জিহ্বার সম্ম.থভাগের দেড় ইঞ্চি থেকে 
পেছন ভাগের গোড়া পর্যন্ত । পশ্চজিহ্বার ঠিক উপরিভাগে কোল 

তালু অবস্থিত | কোমল তালুর শেষ অংশ থেকেই আলজিহব 

( ৮819 ) খুলে আছে । পশ্চজিহবা এবং পশ্চাত্তালুর সংস্পর্শে 

জিহবামূলীয় বা পশ্চজিহ্ব্য ব। পশ্চাস্তালু ধ্বনির স্য্টি হয় । জিহবামুলের 

বিভিন্ন অংশদ্বার। স্য্ট বাঞ্তনধ্বনিগুলিকে পশ্চাৎ, মধ্য ও অগ্র জিহ্বা- 

সূলীয় বল? হয । কোন কোন ত্বরধবনির উচ্চারণও এই বাকপ্রত্যঙ্গের 

সাহায্যেই করা হয়ে থাকে । পশ্চজিহ্ব্য থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনি- 
গুলোকে পশ্চাৎস্বরধবনি বল হয় । 

সম্ম.থ জিভ্বা বা তালব্য (770012], 8912081 ) 

জিহ্নার সম্মুখ এবং শক্ত তালুর সংস্পর্শে তালব্য ধ্বনি সমূহের 
উৎগন্তি। ভিছ্বার অগ্রভাগ শক্ত ত'লুর সামনের দিকে স্পর্শ করলে 

অগ্র তালবা, মধ্যে করলে মধ্য তাঁলব্য এবং পেছনদিকে করলে পশ্চাৎ 
তালব্য বাপ্তন ধ্বনির উৎপাদন হয় । জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বার! উচ্চা- 
ব্িত স্বরধবনি সমূহকে সম্মথ দ্বরধ্বনি বলা হয়! 

ভিহ্বাগ্র বা দত্ত্য (21১1০21, 1610191) 
জিহবাগ্র উপরের পাটি দাতের পশ্চাতৎভাগে অথবা উপর ও 

নীচের পাতি দীতের মধ্যে স্পর্শ করলে দন্ত্য ধ্বনির উৎপাদন হত । 

দত্তমুল ( /৯15০0191) 

জিহবাগ্র উপরের দস্তমূলে স্থাপন করে এ ধ্বনির ্ষ্টি হয়। 



হই ভাবাতত্ 

মুর্ধন্য (০9909001081 860025য ) 

জিহ্বাগ্র দস্তমূলের পেছনে শক্ত তালুতে রাখলে এ ধবন্দি 

পাওয়। যায়। 

ওষ্ঠয (1.90121) 

নিয় ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে ওঠা ধ্বনি বলে । নীচের 

ঠট ওপরের ঠেশটের সঙ্গে মিলে উভ ওয্ঠ্য (81180191) এবং 

ওপরের পাটি দাতের সংস্পর্শে দস্তোষ্টা (1.201010010621 ) ধ্বনির 

সৃষ্টি করে। ওষ্ঠ্য সম্ম.ধদিকে প্রসারিত করে, সম্মথ প্রসারিত ও্ট্য 
ধ্বনি (7:00060 ) সৃষ্টি কর হয় । 



স্ব্রপ্রনিত্র শ্রেণীবিন্যাস 
( 01255519086101) 01 ৬০৮/০19 ) 

 স্বরধ্বনির বিচার ও শ্রেণীবিন্তাসের মাপকাঠি তিনটি £ জিহ্বার 

অংশ জিহ্বার উচ্চতা, ঠেশাটের অবস্থা । পেশীসমূহের আপেক্ষিক 
অবস্থ। বিচার করেও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিহ্তাস কর যায়। ব্লক এবং 

ট্রেগার স্বরধবনি বিচারের মাপকাঠি নির্দেশ করে লিখেছেন, 
01)9165 216 01166 10061560111)6 01105119 £ 1105 19816 ০1 00০ 

(90806 /10101) 205 81015012601, (106 10618) [0 9/18101 00৩ 

(017806 19 18156, 200 0106 109510101) ০ (106 11199, 

স্বরধবনির শ্রেণীবিহ্যাসের অন্য, জিহ্বার সম্মুখ, মধ্য বা পশ্চাৎ কোন 

অংশ থেকে ব্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, জিহবা যে ধ্বনি উচ্চারণের 

জন্ত উত্তোলিত হয়েছে তার উচ্চত। কতটুকু এবং স্বরধবনি উচ্চারণের 

সময় ঠেশটের অবস্থা। কি রকম, তা পর্যালোচন। কর! প্রয়োজন 1 এ 

তিনটি মাপকাঠি ছাড়! স্বরধবনি উচ্চারণে পেশীসমূহের আপেক্ষিক 

অবস্থা ভেদে (1912050 7101509191 (5119101 ) স্বরধ্বনিকে দু 

(1605০) এবং শিথিল (185) এই ছুই শ্রেণীতে ফেল যায় । 

ব্বরধবনি বিচারের প্রথম মাপকাঠি অনুসারে জিহ্বার সন্ম.খ অংশ 

থেকে উচ্চারিত স্বরধবনি সমূহকে সম্ম.থ স্বরধ্বনি (2001 ৮০৬/০]9 ) 

বল। হয় । সম্মখ স্বরধবনি উচ্চারণে জিহ্বার সম্ম.খ ভাগ শক্ত 
তালুর বিভিন্ন অংশের দিকে বিভিন্ন কৌণিকে উত্তোলিত হয়। 

প্রিহবার মধ্য অংশ থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনি সমূহকে মধ্য স্বরধ্বনি 
( ০9705] ৮০৬15 ) বল। হয় । মধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার 

ধ্যবভী অংশ তালুর কেন্দ্র ভাগের দিকে উত্তোলিত হয়। জিহ্বার 
পশ্চাৎ ভাগ থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনি সমূহকে পশ্চাৎ স্বরধবনি 
€ 6801 ৬০ড/19 ) বল] হয় । পশ্চাৎ স্বরধবনি উচ্চারণে জিহ্বার 

পশ্চাৎ অংশ নরম তালুর দিকে উত্তোলিত হয় । 



৩৮ ভাষাত 

পৃথিবীর অসংখ্য ভাষার স্বরধবনি সমুহ বিশ্লেষণ করে প্রধানতঃ 

চৌদ্দ প্রকার সম্মুখ, চৌদ্দ প্রকার মধ্য ও চৌদ্দ প্রকার পশ্গাং 

ক্বরধ্বনি বিন্যাস সম্ভবপর | স্বরধ্বনি বিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি 

অনুসারে জিহ্বার উচ্চতাকে উচ্চতার পরিমাণের দিক থেকে সাত 

ভাগে বিভক্ত কর] যায়। ূ 

উচ্চ (101517), নিম্নউচ্চ (10৮70: 111617), মধ্য উচ্চ (10151671010), 

মধ্য (0710), নিয় মধ্য (0061 7710), উচ্চনিষ্ন, (1)191)০7 

19৮) এবং নিম্ন (10৬) । 
উচ্চ অবস্থায় জিহব] মুখগহবরের উপরিভাগের কোন অংশের দিকে 

সবচেয়ে বেশী উচু হয়। 

নিয় অবস্থায় জিহব! প্রায় চ্যাপ্টা] অবস্থায় থাকে। 

অধ্য অবস্থায় জিহবা এ ছুই অবস্থার মাঝামাঝি রকম থাকে। 
জিহ্বার উচ্চ এবং মধ্য অবস্থাকে সমান ভাগে ভাগ করলে 

উপরের অর্ধেক নিম্ন উচ্চ এবং নিচের অংশ মধ্য অবস্থায় পাওয়। যায়। 
জিহ্বার মধ্য এবং নিয় অবস্থাকে সমান অংশে বিভক্ত করলে তেমনি 

পাওয়া যায় নিয় মধ্য এবং নিম্ন অবস্থা । 

স্বরকবনি বিচারের তৃতীয় মাপকাঠি অনুসারে স্বরধবন উচ্চারণের 

সময় ঠেশট কি আকার ধারণ করে তা বিচার । স্বরধবনি উচ্চারণে 

ঠেট ছুটি নিলিপ্ত থাকতে পারে কিংব প্রশ্তত হতে পারে, আবার 

গোলাকৃতি হয়ে বড় বা ছোট বৃত্তাকারে বাতাস নেরিয়ে যাবার পথ 

সট্টিকরে দিতে পারে । প্রস্থত ঠেশট ছুটি দ্বার উৎপন্ন স্বরধ্বনিকে 
প্রশ্থত (81010010060) এবং গোলাকৃতি ঠেশট দ্বারা উৎপন্ন স্বর- 
ধরনিকে গোলাকৃতি (০ 81)060) এই ছুই ভাগে ভাগ কর] যায় । 

ঠেশটের অবস্থা! বিচার করে আবার স্বরধ্বনিগুলিকে সংবৃত (০1956), 
অর্ধসংবৃত (19216 ০1০5০), অর্ধবিবৃত (17916 01091) এবং বিবৃত 

(0167) এই চারভাগে ভাগ কর! সম্ভব । 

ব্বরধবনি বিচারের চতুর্থ মাপকাঠিতে পেশী সমুহের আপেক্ষিক 



অধন্থরধবনি ৩৯ 

অবস্থা ভেদ অনুসারে, উচ্চ, উচ্চমধ্য, নিল্নমধ্য এবং নিম্ন-স্বরধ্যনি 

সমূহকে দৃচ এবং নিয়উচ্চ, মধ্য ও উচ্চনিয় জ্বরধ্বনি সমূহকে শিখিল 

এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] ঘায়। 

অর্ধ স্বব্রপত্রানে 

(96101-৬ 0৬915) 

ধবনিসমুহের মধ্যে পাথক্য কেবল গুণগত নয়, অনুরণনগতও বটে । 

কোন ধ্বনির অনুরণন বৈশিষ্ট্য বা গোতনা নির্ভর করে এ ধ্বনি উচ্চারক 

বায়ুর গতিপথে থে অনুরণন স্প্টি হয়, তার পরিমাণের ওপর । সে 
কারণেই উচ্চ স্বরধবনি অপেক্ষ। নিয়স্বরধবনির এবং ব্যগ্ুনধ্বনি অপেক্ষা 

ক্বরধবনির দ্যোতন! অনেক বেশী । সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত 

ধ্বনি পরম্পরা বা ক্রম (5906006 ০17 5091005) অনুরণন বা 
ছ্যোতনার চূড়া (0০810) এবং খাদ (৮৫116) দ্বার চিহিত। যেসব 

ধ্বনি ছাড় গোতনার চূড়া গঠিত হয়, সে ধ্বনিগুলে৷ হল আক্ষরিক 
(51181০), একটি বাক্যে বা বাঁক্যাংশে যতগুলে। আক্ষরিক ধ্বনি 
থাকে, ততগুলো অক্ষরও (5৮118015) থাকে । 

যখন একটি স্বরধ্বনি একটি বা! একাধিক ব্যপ্তন ধ্বনির সঙ্গে 

উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটি হয় আক্ষরিক ; আর দি ছুটি 
স্বরধবনি কোন ছেদ বা যতি (01681. 07 1285০) ছাড়া উচ্চারিত 

হয়, তাহলে এই ছুটির এক-একটি স্বরধবনি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের চড়া 
হতে পারে বা একই অক্ষরভুক্ত হতে পারে । এখানে শ্বাসাঘাতের 

(50655) অবস্থান (01500070001) বিচার করে দেখতে হবে যে, 

গ্রতিটি স্বরধ্বন ভিন্ন ভিন্ন শ্বাসাঘাত ব৷ প্রস্বনের ফোঁকে উচ্চারিত 

না একই ম্থাসাঘথাতে ধোক ছুটি স্বরধবনির ওপরেই কাধকর । 
যদি একই শ্বাসা্াত ছুটি স্বরধবনির উপর প্রসারিত হয়, তাহলে 

প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরধবনির একটি অপেক্ষা অপরটির গ্োতনা 

অধিকতর হয় ; যেটির স্টোতন1 অধিক হয় ; সেই স্বরধবনিটিই তখন 



[8 ভাষা তত্ব 

আক্ষরিক (55112.010) এবং অপরটি অনাক্ষরিক (70155119010) হয় | 

একটি আক্ষরিক এবং একটি অনাক্ষরিক জ্বরধবনির যুগ উচ্চারণই 
হল যৌগিকস্বর (010617010£) ধ্বনি । (৯ 00120102000 ০01 

৪ 591181010 2110 2. 10011551121010 ৮০৬/০] 15 ৪. 41191110195.) 

যৌগিক স্বরধবনি সমূহ পরীক্ষা করলে অনেক সময়ই দেখা যায় 
যে, উচ্চারণের সময় ভিহবার উচ্চতার পরিমাণ আক্ষরিক স্বরধ্বনি 

অপেক্ষা অনাক্ষরিক স্বরধবনিক ক্ষেত্রে জধিক থাকে । আক্ষরিক- 

স্বরধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে অনাক্ষরিক স্বরধবনিকেই অর্ধস্থরধবনি বল? হয় 

(8 17017551191010 ৮০/1 1] 16120101. 10 2 ০0017112000 

51110 ৮০৮/9] 15 2 961001৬0%/9]) 1 যৌগিক ধ্বনিতে 

একটি স্বর ও একটি অর্ধস্বর থাকে । যৌগিক ধ্বনির মধ্যে আগ্ভাংশ 
বা শেষাংশ স্বর বা অধস্বর হতে পারে, অর্থাৎ একটি অধ”ম্বরধ্বনি 

একটি স্বরধবনির আগে বা! পরে উচ্চারিত হতে পারে । অধন্বর- 

ধ্বনি এচ্চারণে জিহ্বা সংলগ্র (০০901180009) স্বরধ্বনি অপেক্ষা 
উচ্চ, অগ্রসর, প্রস্তত এবং ঠেণটের অবস্থা স্বরধবনি উচ্চারণের 

মতে কিংবা ভিন্ন রকমও হতে পারে । 

নিক্পোক্ত চার প্রকারের অবব্বরধবনি হতে পারে £ 

উচ্চারণে জিহবা সংলগ্ন ত্বরধবনি অপেক্ষা উচ্চ, অগ্রসর, 
ঠোট অগোলাকৃতি। 

উচ্চারণে ভিহবা সংলগ্ন স্বরধ্ধন অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু ঠেশাট 
গোলাকৃতি। 

উচ্চারণে জিহবা সংলগ্র স্বরধবনি অপেক্ষা উচ্চ, অগ্রসর, 
ঠেণট অগোলাকৃতি । 

উচ্চারণে জিহব সৃংলগ্র স্বরধবনি অপেক্ষা! উচ্চ কিন্তু ঠেখট 
গোলাকৃতি। অধস্বরধবনলি ঘোষ এবং আঘোষ উভয় প্রকারই 
হতে পারে। 

৯০ ৯ স্ ১১৩ 

০, 



ভাঁষাততু 85১ 

সামুনাসিক ঘগুতরানি 
( 85811260 ৬০৮6] ) 

স্বরধবনির মৌথিক (0181) বা সানুনাসিক (118521) উভয় প্রকার 
উচ্চারণই সম্ভব । মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বায়ু বিনা বাধায় কেবল 
মুখ বিবরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় আর সামন্থুনাসিক স্বরধ্বনি 
উচ্চারণে বাতাস মুখ এবং নাক উভয়ের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় । 

মুধন্যা স্বরপুত্তানি 
(1২610006% ৬0619) 

হ্বরধবনি উচ্চারণে যদি জিহবার ডগ উপরের পাটি দাতের কিংবা! 
মাড়ির দিকে বা শক্ত তালুর দিকে উন্টে উত্তোলিত হয় তাহলে মুন 

স্বরধবনির স্থগ্টি হয়! মাফিনী ইংরেজিতে মুধন) স্বরধ্বনি পাওয়! 
যার । 

ঘোষ স্তত্রপ্তনি 
(৬০1০০ ৬০৬/৩13) 

স্বরধবনি সাধারণতঃ ঘোষবৎ হয়ে থাকে, তবে কোন কোন ভাষায় 

অঘোষ স্বরধবনিও দেখা যায়। 

ত্বত্রধ্তঘনির লংজ্ঞ। 
বুমফিল্ড স্বরধবনি নিম্নরূপ সংজ্ঞ। দিয়েছেন, 

ড৬০%/০]5 21০ 17001909,61015 01 0106 ৬০01০6-590100 081 

277501৬9110 010990019, [10101 01 001709,00 ০0 015 

£011006 ৭01 111)9. 

জিহব। বা ঠেখাটের সঙ্গে কোনরূপ স্পর্শ ছাড়া অর্থাৎ বিনা 

বাধায় ঘোষবৎ যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেগুলোই হল ব্বরধ্বনি। 

ব্বরধ্বনি অবশ অঘোবও হতে পারে । 
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ব্যঞ্জনপ্রনির শ্রেণীবিক্তাস 
(05185519091107) 0৫ 01090189109) 

ব্যাঞ্জনধ্বনি শ্রেণীবিহ্াসের প্রধান ছুটি মাপকাঠি হল, উচ্চারণ 
সান (00110 01 21010018610) ) এবং উচ্চারণ রীতি (08171)01 
০৫ 21100180101) ) বিচার । এ ছাড়া ঘোষঅঘোষ (৮০1০৫, 

৬০1091655 ), মহাপ্রাণ-হ্ল্পপ্রাণ (951017963, 817951012099 ), 

নাসিক (10959811290 )এবং পেশী সমূহের অবস্থা ( 000500121 

(91)5101) ) বিচারও ব্যগুলধবনি শ্রেণীবিন্তাসের বিবিধ মাপকাঠি । 

উচ্চাব্রণম্থান অনুযায়ী ব্যগুনধত্রনির শেণীব্বিন্যাস 
ওযষ্ঠয ধ্বনি (14121) 

উভ ওষ্ঠ্য (9118181)- উভয় ওষ্টের সংস্পর্শে এ ধ্বনির সৃষ্টি হয় । 
দত্তৌষ্ঠ্য (7.2109-991011 )--উপরের পাটি দাত ও নীচের 

ঠেশটের সংস্পর্শে এ ধ্বনি উৎপাদিত হয় । 
জিহবাগ্র ধ্বনি (41০91) 

'দত্ত্য (1617191)--উপরের পাটি ঈাত ও জিহ্বার ডগার 

সংস্পর্শে এ ধ্বনির স্যরি হয় । 
দত্তমূলীয় (41৬০০121)-_উপরের পাটি দাতের গোড়া ও জিহবার 

ডগার সংস্পর্শে এ ধ্বনির উৎপাদন 

হয়। 
মুহা (08900101091, 79009০3)--উপরের পাটি দাতের মুলে 

বা মুধাতে জিহ্বার ডগ 
উলটিয়ে স্পর্শ করলে এ 

ধ্বনি পাওয়! বায় । 
সম্মন্খ জিহবা ধ্বনি (7707191) 

অগ্র তালব্য (7750918681)--শক্ত তালুর অগ্রভাগ জিহ্বার 
পাতা উচু করে স্পর্শ করলে & 



ব্যনধ্বনির শ্রেখীবিহ্তাস 8৫. 

ধ্বনির স্গ্টি হয় । 
মধ্য তালব্য (14501091691 )--শক্ততালুর মধ্যভাগে জিহ্বার 

পাতা চওড়। ও চ্যাপ্ট। করে স্পর্শ করলে এ, 

ধ্বনি উৎপাদিত হয় । 

পশ্চাৎ তালব্য (7১950 0219191)--শক্ত তালুর শেষ ভাগে জিহবার' 

পাতা চওড়া ও চ্যাপ্ট। করে স্পর্শ করলে, 

এ ধ্বনির উৎপাদন হয়। 

পশ্চজিহব্য ব! কথ্য ধবনি (])01591) 

অগ্রজিহবামূলীয় ব1 অগ্র কথ্য (:০৬০181)-_জিহবামূল ও কোমল 

তালুর অগ্রভাগের সংস্পর্শ এ ধ্বনি 

পাওয়া ধায়। 

্ধ্য জিহবামূলীয় বা মধ্য কণ্ঠ্য (15019%০181 )__জিহবামূল ও. 
কোমল তালুর মধ্যভাগের সংস্পর্শে এ' 

ধ্বনির সৃষ্টি হয়। 

পশ্চাৎ জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাৎ কণ্ঠ (7১09৮6121 )-_জিহবামূল ও. 
কোমল-ভালুর পশ্চাতভাগের সংস্পর্শে এ 

ধ্বনি উৎপাদিত হয় । 

কনালীয় ধ্বনি (90০21) 
গলনালীয়া (70915175281 )-গলবিলের নিম্নাংশ ও জিহবা- 

মূলের সাহায্যে গলনালীয় স্পৃই ধ্বনির 
(01091517891 ০৪6০1) স্থষ্টি সম্ভব। 

স্বরতন্ত্রীয় ( 01902] )-_স্বরতন্ত্রীগুলোতে ঘোষ বা অঘোষ ধ্বনি, 
ফিসফিন (0190০) বা গুঞন' 
(ছ0এা001) ধ্বনি এবং স্বরতন্ত্ীয় স্পু্ 
ধ্বনির (519609] 9:01), 8161017, 172100- 

29817) সৃষ্টি সম্ভব । 



১ ভাষাতত্ত্ 

স্বরযন্ত্রীয় (1.91510891)--সাধারণতঃ ফুসফুস তাড়িত বায়ু ব৷ প্রশ্বাস 

দ্বারাই ধ্বনির সৃষ্টি হয়, কিন্তু কোন কোন ভাষায় 
কখনো কখনো নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস-গ্রহণের সময় 

স্বরযন্ত্রীয় (121917991 ) ধ্বনির সৃষি হয়। বাশ্রিজ, 
সংস্কৃত, ডাচ, ফিনিশ প্রভৃতি ভাষায় "হ' জাতীয় 

ধবনি এবং ফিলিপাইনের তাগালগ ভাষায় “? জাতীয় 

ধ্বনি এই শ্রেণীভুক্ত । 

উচ্জান্রণবীতি জন্ুযাতী ব্যঞ্জনপ্বনিত্ৰ শ্রেণীবিন্তাস 

স্পুষ্ট স্পর্শ (5601, 01951 ) 

উচ্চারণ স্থানে বায়ুন্থ ধারী জন্যে রুদ্ধ এবং পর 

মুহুর্তেই উনুক্ত হয়ে স্প্ই বা স্পর্শ ব্যঞনধ্বনির স্থষ্টি হয় । 
উল্ম, শিস (5101120, 010201%9 ) 

ছি, 

ফ.সক.স থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় মুখবিবরে ঘষা! 

লেগে, চাপ খেয়ে ঝা সংকীর্ণভাবে ইল্স বা শিস ধ্বনির 

স্ষ্টি হয়! এ ধ্বনি উচ্চারণে ওষ্ঠ ও জিহ্বা ঈষং প্রস্যত 

হলে প্রশল্ত (5116) এবং জিহ্বা কুঞ্চিত হলে সংকীর্ণ 

(70০৮০) উল্মধবনির স্ষ্টি হর । 

স্পুটধননি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু সম্পন্ণরূপে এবং উম্মধ্বনি উচ্চারণে 
শ্বাসবাযু আংশিকরূপে বাদ প্রাপ্ত হয় । 

ঘধণজাত (%0070209 ) 

এ ধ্বনি ওচ্চারণ কালে *্প.ই ধ্বনির মতো উর স্থানে 

বারুপথ কিএক্ষণে জন্তে রুদ্ধ হয় কিন্তু পরমুহৃততেই (স্পং্ট 

ধ্বনির মতো ) উন্মুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধর্ষণঙজ্জাত 
হয়ে উচ্চারিত হয় । 

গুষট ধর.নর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার প্রথম অংশ স্পষ্ট ধ্বনির মতো, 



ব্যঞ্জনধবনির শ্রের্ণীবিস্তাস ৪৭ 

দ্বিতীয় অংশ উল্মধবনির মতে। (2 01059 1071 91019 5011217 
56010091709 5811811170 2, 10095101011 01 21007719610) 19 20 

৪10266 )। 

পাশবিক (1915151) 

ফ,সফ.স থেকে বাতা জিহ্বার ছুপাশ দিয়ে বহির্গত হলে 
এ ধ্বনির ্ষ্টি হয়। 

কম্পনজাত ( 0211) 
ফুসফ.স থেকে বাতাস বের হবার সময় জিহ্বার কোন 
অংশের বা আলজিহবার সংস্পূশ দ্রুত কম্পনজাত হয়ে 

এ ধ্বনির স্থ্টি হয়! 

তাড়নজাত (0191 ) 

ভিহবার ডগার উল্টো দিক ও দাতের গোড়ার সামান্ত 

স্পর্শে এ ধ্বনির উৎপাদন হয় । 

ঘোষ'এবং অগোষ বাঞ্জন (৮০1০০৫ 00 ৮91091655 0011901)81)1) 

কথ। বলার সময় যখন ফ.সফ.স থেকে বাভাস বেরিয়ে 

আসে, তখন স্বরতন্ত্রীগুলো কিছুট? বিশ্লিষ্ট হায় মুহূর্তের 
জন্যে টন্মুক্ত এবং রুদ্ধ হলে সজোরে কি;ট1 বাতাস 

বেরিয়ে আসে এবং স্বরতন্ত্রীগুলোতে অনুরণনের স্থষ্টি হয়, 
ফলে পেণষধ্বনির স্ষ্টি হয় । স্বরতন্ত্রীগুলে। নিশ্চে্ট ভাবে 
থাকলে তাদের মধ্যে কিছুট1 ফাক থাকে এবং এ উন্মুক্ত 
পথ দিয়ে নিঃশব্দে বাতাস যাতায়াত করে, এই অবস্থায় 
অশেষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। স্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি ছাড়া অন্ত 
সমস্ত ধ্বনিই ঘোষ বা অঘোষ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হতে 
পারে। 



৪৮ ভাষাততু 

মহাপ্রাণ ও স্বলপ্রাণ ব্যঞন (98510118660 2710 01785191789 

00199017910 ) 

ফুসফুস তাড়িত বাতাসের চাপ অধিক হলে স্পট ধ্বনি: 
মহাপ্রাণ এবং বাতাসের চাপ স্বল্প হলে স্প.ইধবনি স্বল্প-. 

প্রাণরূপে উচ্চারিত হয় । আধভাধার স্প.্ ব্যঞ্জনগুলির 
এই মহাপ্রাণ, ্বল্পপ্রাণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ । 

নাসিক্য ব্যগ্রন (109,59112090 001)901001)15 ) 

ব্যজনধবনির মধ্যে নাসিক স্প্& ব্যগ্রন (179591 ০০- 

[1901027) মৌখিক স্পট ব্যগুন (10017178581 ০০- 

10501721715 ) অপেক্ষ। শ্রুতির দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য- 

পুর্ণ । অধিকাংশ নাসিক্য ধ্বনিতে বাতাস মুখ এবং 
নাক উভয় পথেই বেরিয়ে যায় কিন্ত নাসিক্য স্প্টধ্বনির 

ক্ষেত্রে মুখ বিবরের পথ সম্পন্ণ বন্ধ হয়ে যায় ফলে সমস্ত 
বাতাস নাসাপথ দিয়েই বেরিয়ে যায় । 

পেশীসমুহের অবস্থা (100508181 €6175101) ) 

তুলনামূলকভাবে অধিকতর জোরে এবং পেশীসঞ্চালনে 

উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনিকে কঠিন (19165) এবং কষ" 
জোরে ও পেশী সঞ্চালনে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনকে কোক্ল 
(16115) বল হয়। 

ব্যপ্রনঘবনর সংজ্ঞা 

ঘে সব ধ্বনি স্বরধ্বনি নয় সেগুলোকে সাধারণভাবে ব্যঞ্জন- 

ধ্বনি বলা যেতে পারে । স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখ বিবরে 
অহবায় বা ঠোটে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় না কিন্ত, 

ব্প্তনধবনি উচ্চারণে মুখ বিবরে ব! ঠোটে জিহ্বার স্াহাধ্যে. 
বাধার সৃষি হয়। 



৪8৯১ আন্তর্জাতিক ব্যগ্জনধ্বনি লিপি 
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আক্ষরিক ব্যঞ্জন, যুগ্মউচ্চারণ, ৫১ 

আক্ষরিক ব্রাঞ্জনধবনি 
( ৯%1181010 00179011917) 

স্বরধবনি যেমন সব সময় অক্ষরের (551121 ) চূড়া (1799810) 
গঠন করেনা, ব্যগুনধ্বনিও তেমনি । ঘখন কোন ব্যপগ্তনধবনির পোতনা 
পার্খববর্তা অন্য ব্যঞ্জন অপেক্ষ। বেশী হয় বা ধখন কোন বাঞুন ধ্বনি 
উচ্চারণের আগে বা পরে খানিকট।] নীরবতা থাকে তখন সেই 
ব্প্তনটি আক্ষরিক হতে পারে । সাধারণত: নাসিক্য, পাস্থিক বা 
কম্পনজাত ব্যগুধ্বনিগুলিই আক্ষরিক হয়ে থাকে । যদ্দি একই অক্ষরে 
একটি স্বর ও একটি ব্যগ্তনধ্বনি থাকে তা হলে সেখানে স্বরধবনিটিই 
হয় আক্ষরিক | 

যুগ্ম উচ্চাত্রণ (0:099101০91901017 ) 

ধ্বনির উচ্চারণ স্থান নির্ণয়ে একটি ধ্বনি উচ্চারণে নিযুক্ত বিশেষ 
বাকপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন ব৷ অবস্থান বিশ্লেষণ কর। হয় । যখন বিশেষ 

কোন ধ্বনি উচ্চারণে প্রাসঙ্গিক বাকপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত বাক- 

প্রত্যঙ্গগুলোর আন্দোলন বা অবস্থান উৎপাদিত ধ্বনিকে কোন রকম 

প্রভাবিত করেনা তখন এ সহপ্রতাঙ্গগুলিকে নিরপেক্ষ ধরে নেওয়! 

হয়। কিন্তু যদি সহ্ুপ্রত্যঙ্গগুলোর আনুষঙ্গিক আন্দোলন এবং 

অবস্থান উৎপাদিত ধ্বনকে প্রভাবিত করে তাহলে তাকে যুগ 

উচ্চারণ বল হয় । 

প্রধানত: ছয় প্রকারের যুগ! উচ্চারণ লক্ষ্য কর! যায়, 

ওষ্ঠযীভবন (18121129601 ), ওট্ট্যধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি উচ্চারণে 
ওষ্ঠ গোলাকৃতি হলে সে ধ্বনির ওষ্ঠটী ভবন হতে পারে। 

মুর্ধন্তীভবন (150:0115001010 ), মুরধন্ত ছাড়া অন্য ধ্বনি উচ্চারণে 

জিহবাগ্র মূর্ধার দিকে উত্তোলিত হলে সে ধ্বনি মুরধন্ঠীভূত 
হতে পারে। 



৫২ ভাষাতত্ত্ 

তালবাঁ (ভন (19121911221001), জন্মুখ জিহ্ব্য ব। তালব্য ধ্বনি ছাড়া 
আগ্ঞ ধবনি উচ্চারণে সম্মুখ জিহবা শক্ত তালুর দিকে 
উত্তোলিত হলে সে ধ্বনিব্র তালব্শীভবন হতে পারে । 

ক;ভিবন (৩1211221100), পশ্চাৎ ভিহব্য কমূলীয় ধ্বনি ছাড়। 
অন ধ্বনি উচ্চারণে পণ্চাৎ জিহবা বা ভিহ্বামূল ক$মুলের 
দিকে উত্তোলিত হলে সে ধ্বনির দগ্ঠীভবন হতে পারে । 

নল ৫৮৮ (1019178911291101 ) গলনালীয় ধ্বনি চাড়া অন্ 
নি ইচ্চারণে গলনালী জংকুচিত হলে লে ধ্বনির গল- 

নালীয় ভবন হতে পানে । 
অ্বরুযন্ত্রীভবন € 10151550112710101) ) স্বরঘন্ত্রীর ধ্বনি ছাড় অন্ক ধ্বনি 

চচ্চারণে আঅরতন্্বার উর পেশীসমূহ দৃ" হয়ে স্বরঘন্ত্রের 
সংহধাদুনর কলে এ ধ্বনি স্বরঘন্ত্রীভূত হতে পারে । 

সাক্সগ্রিকতাগুণ ৃ 10950910 099%00105 ) 

উপরের আলোগনায় ধ্বনিসমূহের বিচ্ছল বা খগ্রূপের বিশ্লেষণ 
করা হয়েছে ! কিন্তু ক্াভাবিক কথাবাতায় টিন কেনল স্বর ও 
[গুন ক্রম বাঁ পরম্পরাই নয় । বিভন্ন ধ্বনির হুত্বৈর্ধ্য ভেদাভেদ, 

বিভিঃ ধ্বনিতে শ্বাসাণাতের রকমের এবং হরের ওঠ1 নামাত্র পার্থকা 
রয়েছে । এ সমস্ত ৰৈচিত্য সামগ্রিকতাগুণের বিচার্ধ বিয়য়। ধ্বনির 
সামররকতাগণ বিশ্লেষণে ধ্বনির দৈর্ঘ্য (0868105 ০9? 202171015), 
শ্বাসীনাত (16868703091 51155) এবং স্বর (1১210169০01 (0116) 
একত্রে অন্বাশীতের (20০021) আলোচন। প্রয়োজন । 

ধ্বনিত দৈর্ঘ্য 
( 03217015 ) 

ক্ষ বা শী এর ও ব্যগ্ুনের কথা৷ আমরা বলে থাকি কিন্তু ধ্বনির 
স্ব দৈখ্যের পক পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নয়। অবশ্য অনেক 



স্বন্বিসীম! বা যতি, ধ্বনি ব্যবহার বিচার ৫৩ 

ভাষাতেই স্বর ও ব্যগুন ধ্বনির হুম্ধ দৈধ্য ভেদাভেদ যথার্থই গুরুত্ব- 
পর্ণ। কোন কোন ভাষার স্বর ও ব্যপগ্তন ধ্বনির সাঞ্ধারণ হুত্থ দৈধ্য 

ব্িভাগই যথেই আবার কোন কোন ভাষার জন্যে অতি দীর্ঘ বা অতি 

হৃস্ব শ্রেণীর বা আরও উপশ্রেণী বিভাগও প্রয়োজন হতে পারে । 

্বব্রাঘাত (£০০৩০৮), শ্াসাঘাত (১0০99 ), 

স্বত্রভঙ্গী (10601790101) ) 

স্বরাগাত বলতে শবের কোন অংশে বা অক্ষরে শ্বাসাণাত ব। 

ফোক বোধায় আর স্বরাপাত যখন শবকে ছাড়িয়ে বাক্যাংশে বা 

বাক্যে পরিব্যাপ্ত তখন তাকে স্বরভঙ্গী বলা যেত পারে । সাধারণ 

দৃষ্টিভঙগীতে জ্বরাঘাত (20০00) এবং শ্বাসাঘাত (5155১) অভিন্ন 
হলেও স্থক্ষ দৃষ্টিতে ভারা এক নয়। এ প্রসঙ্গে ভাষাতাত্বিক 

হকেট লিখেছেন, 
4৯9 05001010581] (1105, 20006005 চোট. 2500955৮521 06 509 

1919, 110 00101 10াথা। 01010 201727581] * 90659 19 0179 

৬01161% 0 ০০০15---1015011501501% 010তিোটি 01001050 2005৩ 

170100% ৫0175111010 117010981101-0৬6৮ 181700980 টিনও 2 5550627 

06 09910 8[00301) 710100129 ১1:01) 15 29 0171009 (0 (103 101710025 

8১115 01 ৮০৬০] 21074 0011501717720 00170067035. 

ধর্নর হু্ব দৈর্বা পরিমান স্থিত করার মতা শ্বীসানণাত ( 900553 ) 

এবং ্ঞাগের ( 01101] ) বাশডেদ্ চিছিত কর কিন । একটি ভাষা 

দায়ে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভেদে স্বরাঘাতের পার্থ .কার অনংখ্য রূপ 

থাকতে পারে ভারু মধ্য থেকেই শ্বানাপাত ও জ্হগামের বৈশিইা নমূছ 

বিভিন্ন শ্রেণ'তে নিচ স্ত করতে হয় । হ্বগ্রামের অবস্থার ওপর আগের 

(197০) বৈচিত্রা নির্ভরশীল, সবরের তীক্ষতা বা তীব্রতা নির্ভর করে 
স্বহতন্ত্রের প্রসারণ ( 57510) এবং ডট কম্পন ও অনুর্ণংনন্ত 

ওপর । এ সমন্ত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে স্বরের উদাত্ত, অন্ুদাত্ত ভেদ 

এবং র্তরঙ্গের আরোহী অবরোহী রূপ নির্ণয় সম্ভবপর । 

4 



৫৪ ভাষা তত্ত্ 

সুন্ধিসীমা বা যতি 
( 70171010106 ) 

কথাবাতায় ধ্বনিগুলেো বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয়না, ছুই বা 
ততোধিক ধ্বনি পরস্পর সংলগ্র হয়ে উচ্চারিত হয় । বাকপ্রবাহে 
ধ্বনগুলে! যে অবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত হয় ধনিতত্বে তাকে সন্ধি বলা 
যেতে পারে । এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন- 

তর । ধ্বন থেকে ধ্বনিতে সংক্রমনের সীমারেখা স্পঃ, তীক্ষ হতে 

শারে আবার ধ্বনি থেকে ধ্বনিতে প্রবাহ অস্পষ্ট হতে পারে । কোন 

কোন ভাষায় এই সন্ধি সীমা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোর 

যথাষথ ধবনিতাত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

ধ্নি ব্যবহার বিচাক্র 
(1011017017109 ) 

ধবনিমুল (19110119206) হুল একটি কথ্য ভাযার প্রকাশভঙ্গীর তাৎ 

পর্যূর্ণ ধ্বনির প্রতীক ও একক (191,0009109510891 01010), যার 

পার্থক্য এ ভাষায় অর্থের প্রকার ভেদ ঘটে । ছুটে। উচ্চারণের পার্থক্য 

যদি শ্রোতার কাছে ছুটে ভিন্ন বস্ত নির্দেশ করে তা হলে তা ধ্বনি 

সমগ্রির বা এককের পার্থক্যজনিত কারণেই টে থাকে । এ পার্থকা 
ব্যাপক বা সামান্য হতে পারে আর ক্ষুদ্রতম পার্থক্যই হল ধ্বনিমূল জাত 

পার্থকা যা বিভিন্ন বস্ত নির্দেশক উচ্চারণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। 

ধ্বনিমূল এক একটি নির্দিষ্ট ভাষাপদ্ধতির অংশ সুতরাং বিভিন্ন 
ভাষার ধ্বনিনুলও বিভিন্ন । একটি ভাষার ধ্বনিমূল শুধু এ ভাষার 
ভন্তেই প্রাসলগিক হন্থা ভাষার জন্যে নয়। ধ্বনিমূল কথ্যভাষার 
মেল এবক (0810 01) লেখ্য ভাষার মৌল একক হল বর্ণ 

(81870116,) সুতরাং বর্ণ হরফ বা তক্ষর, ধ্বনিসুল (13110106079) 
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এর চিত্ররূপ নয়। আঙ্বাদের আলোচনা কেবলমাত্র কথ্যভাষা 

সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সাধু বা লিখিত ভাষা সম্পর্কে নয় । 

ধবনিমূল কোন নিদিষ্ট ধ্বনি নয় বল! চলে কতগুলে। ধ্বনির 

সমষ্টি । উদাহরণ স্বরূপ বল! ধায় যে “কল, এর /ক/, 'কাল, 

“কিল, “কুল' এর /ক/ থেকে ভিন্ন; আবার 'কাল' “কিল” “কুল' 

এর |ক/ ও পরস্পর বিভিন্ন । ধ্বনিমূল এমন কতগুলে। ধ্বনির সমগ্টি 
ঘ) (ক) ধ্বনিগত ভাবে (19110050108115 ) অর্থাৎ উচ্চারণ স্থান ও 

রীতির বিচারে একই ধরনের এবং যার (খ) আলোচ্য ভাষার ব1 

উপভাধার মম্যে বিন্তাসগত একা আছে। এসংজ্ঞাঘে কোন 

একটি ভাঁষা বা উপ্ভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । সাধারণ ভাবে /প/ 
বা /2) | ধ্বনিমূল বলে কিছু নেই বলা চলে বাংলায় একটি /প! ধ্বনি 
মূল আছেঃ ইংরেজিতে একটি /0| ধ্বনিমূল আছে, কিছু এই ধ্বনিমূল- 

গুলে! অনন্য নয়; এই প্রত্যেকটি ধ্বনিমূল কেবলমাত্র স্ব স্ব ভাষার 

বিশেষ ধ্বনি সমগ্রির প্রতীক ঘ। অন্য ভাষার জন্যে অপ্রাসঙ্গিক । 

কোন ভাষার ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণের (01)00010981091 217915515) 

শরহে ুই প্রকার প্রতি লিপির ব্যবহার করতে হয়, (ক) ধ্বনিভি তিক 
লিখন পদ্ধতি (01100660 07050000000 ), সংক্ষেপে ধিবনিলিপি, 

ধার চিহ্ু হল [ ] এবং (খ) ধ্বনিমূল ভিত্তিক লিখন পদ্ধতি (010176- 

[110 (21090110101 ) সংক্ষেপে ধ্বনিমূললিপি', যায় চিহ্ন হল | /, 

ধ্বনিলিগ্তে স্বাভাবিক কথ। বাতায় ভাষার ঘে রূপ পাওয়। যায় 

তা ধর] পড়ে । ভাষাতাত্তিক ধবনিলিপির মাধ্যমে বাক প্রবাহের এক 

একটি কথার ব্রধ্যে ঘে সব ধ্বনি ব্যবহৃত হয় তার প্রতিটি সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য সহ বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন । কোন ভাষার 
ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণের শুরুতে এ ভাষার একটি নির্ভর যোগ্য ধ্বনিলিপি 

উপাদান প্রস্তুত করতে হয়, যেখানে আলোচ্য ভাষার মস্ত উল্লেখ 

যোগ্য ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ হয়েছে । এইরূপ বিশ্চজেষণে 
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একটি ভাষার অসংখ/ ধ্বনি পাওয়া যায় কারণ স্বাভাবিক কথা- 
বার্তার একটি ভাষার নিদিষ্ট সংখ্যক স্বর ও বাগ্ুন ধ্বনির এক 
একটি, অবস্থান (01500011011) ও পরিবেশ (০0110170010 ) 

ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করতে পারে, ধ্বনিলিপিতে একই 

ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন রূগ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি রূপেই লিপিবদ্ধ হয়। ধ্বনি 
লিপির জন্যে সে কারণেই অসংখ্য ধ্বনি প্রতীকের (19100175610 

5%1010015 ) ব্যবহার করতে হয়। ধ্বনিলিপির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্লক 
এবং টনার লিখেছেন, 

0100 653610069 ০0912 19110106610 59170100119 1002 16 5110810 18899 

৪ 11760 ৮৪100, 0061060 17 5111001% 1017013110 (0086 13 1010991- 

01051091) (61103 * 01706 ০ 1129 21960 019০910 2 721010812 9%177৮0] 

€0 19010501706 2 01৮০1 0010001% 9 5005১ ৬৩ 51121117060 156 19 

01509 10 0017515101)61৬ 11) 1102 ৮2110. 91709 11) 2 [0101৬ 00101061106 

(1905011000101) ৮৩ 09 09 1900170 ০001 11119553101 01 81) 01015102006 4 

10011016619 25 চ/0 ০405 2. 01709100119 011017960 070510795190 9150021 

191015 2170 হাতি €0109001) 016 200001255 ০0 ০0থা 1)১হ110, 4৯5 

৪ 1759016, 5001) 2১ (10050117019 017150155 5101 00001 ৭৬77001522৫ 

101110000 0017510901005 2 105 5070101] 801601271009 19 11015 10 6৪ 

10101001705, 

ধ্বতিতাত্বিক বিশ্লেষণের পবা পর্যায় হন ধ্বনি ব্যবহার বিচার 
(101397)5 17716 307:1919), আমন! উল্লেখ করি থে একই "বর বা 

রে আনান (শবে নি মধ্য বা অত) ভেদে এবং পণ্িবেশ 

কারনে (নংলগ্ ধ্বনির অবাৎ আগের বা পরের ধ্বনির প্রভাবে ) 

্ঃ কূপ লভ করত পারে এবং ধ্বনি লিপিতে (17906909 

(72901171502) তা লিপিবদ্ধ হয়, ধ্বনি বাবহার বিচারে ধ্বনি 
লিপিতে বিবৃত ধনিগুনি কোন কোন থ্বনিমুূলের (10010106700) 

সহধবন (0:১1710920) তা খুজে বের করা হয় । 
ধবনিমূল এবং সহধ্বনি সনাক্ত করার জন্য ধ্বনি লিপি উপাদানের 

(0০20600 0550100097) উপর ভিত্তি বরে আলোচ্য ভাখার 
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ধ্বনিমূল ভিত্তিক (01)01061010 02050110601) উপাদান তৈরী 

করতে হয়। এ সম্পর্কে ব্লক এবং দৌগার লিখেছেন, 
1115 ৪৯01098091৮ 05 06170500600 77781661001] ৮111 2 ৮16৬ 

1০950170176 ০০6 ১০ 41500700159 01000107095 ৩ 02]] 01001091019 

21081515- %1707105 60 11015 [00659 %/৩ 170 21৩ (০ 07220155 

0116 15910166]% 17070% ৪0৮00 05810 17) 110 00601900630? £& 

502201) ০০711101016 11092 11770060 201101১0100 01295505 [01 

1056] 01 চ৮6771%, 10 206 5105, 06073001770 00 00৪ 

1810501800 081154 10100912099. 

ধবনিতাত্বিক আলোচনায় (07700.0195102] 211215915) ধ্বনিভিত্তিক 

(01101076610) এবং ধ্বনিমূল ভিত্তিক (01701161010 ) বিশ্লেষণের 

পার্থকা সম্পর্কে ্থাধথ ধারণা থাকা প্রয়োজন অন্যথা বিশ্লেষণ ও 

ফলাঘল ভ্রান্তিতৃর্ণ হতে বাধ্য । প্রশ্ন উঠতে পারে ঘে ধানিতাত্তিক 
বিশ্রেষণের জন্য কি 40170116110 20919515” যথেউ নয়, তছুপরি 

1217015010010 21121%515, এর কার্ধকার্রিতা কি? উত্তরে বল! যায 

উচ্চারণের বিপুল বৈচিত্র্য বিশ্মেষণ করে একটি ভাধার ধ্নি সংগঠনের 
(01:90010981091 5077৩116) মধ্যে যে শুংখল1 প্রয়েহে ভা বর্ণনা! 

কর নম্তব নয় খ্ুং উচ্চাচণ বৈচিত্রের মধ্য থেকে ল্যনতন পবন 
একক (3০৭৭ 81010 গুলো খুজে বের করে তাদের বাবহার বিধি 

নািশেবণের মাধ্যমে একটি ভাঘার ধানি কাঠামোর বাত্তব বর্ণন! 
দেওয়া সডব। সেকারনেই ফানিমূল ভিত্তিক প্রতিলিপি (009 
$1610070 1191/507175008 ) হল একটি কথ্য ভাষার ধ্বনিমূল ব্যবস্থার 

হথখ প্রতিনণ। ব্লক এবং ট্রেনার ঘথার্ঘ ই বলেছেন, 
(01101791010 0755510001১ 000 010920901৩ ৫11151517065 1000%3217 

81101161165 0. 03 59103 01001073709 029 910৭0881070 ১ 105 

[07761 211010170106 15 21139 €1601 11000116009 076 60৮11017- 

10611001 €199 8 062 5%718101 2 6101760 0850, 120000150107001৩ 

4৯11 ০16৩0 11672 19019 91001 00 6901 [0106702 ০৮ 

[109 18110028010 ০৩ 02075018060, 91000 6৮6: 120005889 

17185 70101161010 95500 811 109 0৬৮20 10008 10881] 00: 
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015(1001019105 (1086 1085 ৮০ 11700010506 10 00901 1210808565) 0116 

[01001261010 5৪100 01 2 817)001 0810 06 651100 0৫ 01019 ০009 

187750286 2 ৪ 0119 7 210 (176 58076 991001 0210 ৮৪ 8520 

৮/10)006 11)0010%21089106 01 21700180115 (০ 16191656106 ৮1615 

01551101100 1011011617065 111] [৮০ ০: 10016 12105002665, 4৯ 

01101160910 (21050110610) 19 1006 0015 &. 21201010 010170819001)5, 

11511161110 51073811951 190551016 10017701 016 19669191009 19101696176 

০৮৫71101709 110] 01217502669 1186 0125৭ 7 0210 10 09 10616. 

1010211010 ০1 8, 10762101105. 

ধ্বনি বিচারের কাজ হল বৈপ্রীত্যস্্চক ধ্বনিগুলে। আবিষার করা 

কারণ প্রতিটি ধ্বনিমূল অপর একটা ধ্বনিমূলের সঙ্গে কোন না কোন 
অবস্থানে সামগ্রিকভাবে বৈপরীত্য সি করে । এই বৈপরীত্যের 

সন্ধানে “ধ্ননিমূল” ও “সহধ্বনির' অর্থগত তাৎপর্য ও ব্যাকরণ গত 

অবয়ব সংগঠনের ( রূপতত্ত্ব ও বাকাতত্তে) দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন 

হয় না, ধ্বনিমুল অর্থের ভিন্নতান্ুচক কিনা সেইটেই মুখা, কোন 

ধ্নিমলের কি অর্থ তার বিচার নিশ্রয়োজন | ব্রুক এবং ট্রেগার 

40110116170" এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, 

4৯070109779 13 2 01955 ০01 [1)01066108115  51101181 5001)05, 

00100251170 8120. 10108]19 6%:0105152 ৮7101) 211 51701181 0189565 

11 000 121:20299. পা) 10015100981 50901)05 ৮11)101) ০0100939 & 

71১02161709 216 115 81101001193, 

উপরোত্ড সংজ্ঞায় 10101701006 কে 4& 01855 01 [01101)9(102119 

517171101 30701705? বল হয়েছে । আমর] আগেই উল্লেখ করেছি ষে 

ধননিমূলক একটি মাত্র ধ্বনি নয় বরং ধ্বনিগত সাদৃশ্য পূর্ণ সহধ্বনির 
সম্টি! আলোচ্য সংজ্ঞায় আরও বল হয়েছে “০0100890109 2100 

171105119 6%01015156 ৮/101) 911 911701191" 0185969 17 (106 

171081299” এখানে ধ্বনিসূলের এ ভাষায় বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য- 
সূচক বৈশিষ্ট্যর কথ! বল? হয়েছে । একটি ধ্বনিমূলের অন্তর্গত সহধ্বনি 
সমুহের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অংশতঃ ব1 সম্পুর্ণ উভয় প্রকারেরই হতে 
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পারে। সহধ্বনিগুলে] পরস্পর পরিপুরকজাত অর্থাৎ একটি সহধ্বনি 

যে বিশেষ অবস্থান ও পরিবেশে ব্যবহৃত হয় অপর একটি সহধ্বনি 
সেখানে ব্যবহৃত হয়না | যেষন বাংলা /ন্্! (দস্ত্য), !ণ! (মূর্ধন্য) 

এবং /ঞ| পরিগ্রক পরিবেশে অবস্থিত, যেহেতু [ন] বাপকতনু 

পরিবেশে তথা (দন্ত) ত বয় ধ্বনির আগে ছাড়! ব্যবহৃত হয় ন', 

[ণ] কখনও (মূর্ধণা) ট বীষঘ ধ্বনির আগে ছাড়া বাবহত হয়না এবং 
[ঞ] কখনও তালবা চ বগাঁয় ধ্বনির আগে ছাড়া ব্যবহত হয়না 
আবার [ন্| কখনই [ণ] এর পরিবেশে এবং [ঞ] কখনই [ন্] কিংবা 

[ণ] এর পরিবেশে স্থান পায়না 1 স্ৃতরাং বলা যায় ষে [ন্], [৭] 

[1 একই ধ্বনিমুলের সহধৰনি 

ভাষাতা্ি তক গ্রিন 11001067000, এবং 51197010191 এর 

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসন্চে লিখেছেন, 
/১ 01000170619 ৪. 01258 01 দিন ড/17101) £ (1) 216 0100106110811% 

51101]2 200 (2) 51009%/ ০6119810 011012012115010  7801211) ০ 

01511110061017 1) 10 12090250৩ ০01 0191606 11006 0010910612.1101) 

০006 01510000102 15 10000 25 00710101612087% 41501000102 

১১500705219 5910 00176 2 0017010161776106215 01501100110) 

11017 22011) 000015 11 2. 97060 56৮ 018 001066019 17 11101) 

10176 7 1100 011)65 00007 417 50100 01 500 01295 01 

$001005 ৬/1)101) 19 11) 00100191017610121% 01510109010] 101) 21506061 

50 00796 (৮০ 10590061 ০0051011010 2, 5110019 [009206000 19 08110. 

৪0 81101910176 01 0896 [010106108. 

গ্রিসনের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, ধ্বনিমূল হল 

বৈপরীতাস্তগছক একই শ্রেণীজাত ধ্বনি একক, যা পরিবেশ ও অবস্থান 
ভেদে বিভন্ন এবং এই বিভিন্ন ধ্বনিরূপগুলি পরিপূরক পরিবেশজাত 

এই বিভিন্ন ধরনিগুলো হুল সহধ্বনি, সহধ্বনিগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত 

সাদশ্য রয়েছে । সহধ্বনিগুলোর সমগ্রিই হল এক একটি ধ্বনিমূল ! 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি ভাষার ধ্বনিমূলসমুহ 
আবিষ্কারের প্রথম পর্ধায় হল এ ভাষার মৌখিক বা কথ্য রূপের 



৬০ ভাষাত 

বিস্তারিত ধ্বনলিপি প্রণয়ন (01)010560 1120501106007 ) এবং 

পরবতাঁ পায়ে ধ্বনিমুলন্িপি (0197067010 00:2050111)119] ) 

প্রস্তুত করা ৷ আমরা এখন এই প্রক্রিয়' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 

করব। এই বিপ্লেষণের পদ্ধতি হল ধ্বনিলিপিতে হ্ধিত উপাদান 

সমুহের মে যে সব কথা বা বথার অংশ রয়েছে সেগুলো! 

ব্যবচ্ছেদ করে ধ্বান একক সন্ধান করা । রব্রক্ক এরং ট্রেগার এই 

প্রক্রিয়ার বর্ণনা! গ্রনঙ্গে বলেছেন, 

টা 

1112 19100659০06 01500৮৩1110 1170 11701061709 ০2 10700959 

15 6১567101311 0779 শো 010072110, 00107170110 0170 00327010111 

1০ 107015 ( 006121069 7170 1081715 06 71101310005 ) £০০91064 

11. 2 00£0170,1 টা521000, 

ৃ (83 

ধবনিপ্রতিলিপি বাবচ্ছেদ করে কথা বা কথার অংশের থে 
এ ২ ও ১৯ সপ স্টিস ২ হিল রর ৮০ 

চকলোগুলো বের হর সেগুলো তুলনা করার জআশ্ততম কারক পঙ্থা 

হল 41711010701 1707175 বা ভিন্নাগক রানি শা জোড়া হেন কহ 

এবং ভাদ্র ভুলা কলা 1 শা সমগির মধ্যে শুন্য গার্থকা 
সপ ভেঙ্গ পস ক হি চা নি হত হজ কাল শশ হালা 

হাল ব'তলু শব তকে 145 নি, 22 ৩০ লব তত আ্, ৪ ন্ 1 শিদশিকি। 

একটি ধরলরউ পার্থকা -থাৎ শব্দ জোর পুস্য পাকা একটি 

মূল গ্লনি? পাথকা। কান কোন ভাষার ও ধ্রানর শুন শজাড 

যখন অনংস্য সপ ০৬ - ৭ চিন টা ঠ ১৯১1 পাওয়া হঠিন হাতি নিলে 
বা সপ শগ ৪০ চে রর প্রো পাওয়া গন দাদু প্রতিটি একটি দা ধ্বনিমুলের জন্যো 

লব নি রা এ ক ৯ ম পি পে ৬ ঁ ক ক চা ৮০ স্আাল চন্দ ৪] শ্দ ভিন একি ১, দত লং জপাদানেক লিদেশক 1 বাদিদ্ধানির 
রা 27555. 2 7 রঃ ক্ষেত্রেও এ বক উদ হও দেগুরা! হেতে লা লেমন পি) গে, 

29], 2:01 ইত্যাদি এ জোড়ের তুলনা মধ্য দিয়ে বৈপরীত্যস্থগক 
রঃ টিএযানার টি নি ০ ভাবী ৮ ৩ পপ ডে! 

ডি ধ্বলমুন্দের অনসন্ধান প্রকে হাষাতাত্তিক হকেট লিখেছেন, 



নিবাধ্হার বিচার ৬১ 

[] হা) 21176 005 1)1700919210 5550609 01 & 12,001139১ ৮৮০ 10901 

101:01161010003  ড1)101):019111007)151) 01106155150 91101128] 01 

10217110981] 00600701005, 11 ৮৮6 10707 01031 01166910069 4৯ 220 8 

50000 01116761706 00 15016 51902170015, 070 ৬০ 1000৬ 1080 

50170 ১০০ [10011919210 01169161090 15 (০91১0 19870, 01)09080 

1 1000 ০১101261০19 6895 01 10120৩,5 01000116 09 010 ৫0, 

৬ 05701170706 7020 07115 06 80651815085-৮6 0৬01711019119 

170000 10 £2911215 211 (5 06218105, 010 01161017065 ০০691 

৬1510] 0410 10010001010 (09 01511100111517 01106141025 ১০৮৪৯ ০০৩ 

22 1011010190655 ০07 090111011010১ 10010170781 06115 219 005 

291781580৮8 001101)65 200 109 5005 0171 10905৬90610 15 

287 10179 91610001100 00010555৩০০ 

4৯ [াযা]01)05] 1021 11001519059 5910590500৬০3 10370 019 

06012019 81015012115 010010706 15 [717010019510811 01961006150 : 

[11101770 566105 216 100001160 0910016 08005 90119 ৮/1১601101 

[010 ০0108800960 00৩ 0717014007১ 20 20010151, 01 

0০1০০ 020 0109667 বাথ 2159000], 0] 09155612 2 01001091709 

৪110 2 0105108, 01 6176 11106 

ল্ুকেটের বিশ্লষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় ষে শব জোডের তুজন! 

বৈপরীতা নির্দেশক ধ্বনমুল খুজে নে করার প্রিবিধ উপায়ের মধ্যে 

অন্যতম! তাখরা। ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি সনংক্তকরণেন অন্যান্য পদ্ধতিও 
আলোচনা করব । 

ধ্বনি প্রতিন্িশ শিরগিরের ফলে শাপ্ত সন্তাব্য ধ্বনিগুলোকে 

তাদের উচ্চ, বণ স্থান ও হী'ত গনুপারে সাজাতে হয় । এই শ্রেণী- 

বিন্যাসের সংয় টিল্জিজেছী অবস্থান ও পঞ্জিবেশগগত বৈশিষ্ট্যের দিকে 

লক্ষ্য রাখতে হবে? প্রথমত: দেখতে হবে কোন কোন ধ্বনি শবের 

আদিতে 11619] 10959101017) উচ্চারিত হষ বা! অবস্থান করে এবং 

তার অবাধহিত পরে কি কি ধ্বনি ব্যবহৃত হয় | ফলে বোঝা যাবে 

এ ভাধায় শব্দের আদিতে বলে এমন ধ্বনি ফোনগুলি এবং কোন কোন 

ধ্বনির আগে সেগুলি বসে । হয়তে! দেখা যাবে আলোচ্য ভাষায় 



১ ভাষাতত্ত্ 

শব্খের আদিতে বা আগ অবস্থানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ব্যগ্রনধ্বনি 
বিশেষ বিশেষ হ্রধ্বনির পুবেই কেবল ব্যব্হাত বা উচ্চারিত হয়। 

ঘদি দেখ! যায় ঘে উচ্চারণ স্থান ও রীতির দিক থেকে অভিন্ন কয়েকটি 

আদি ধ্বনি কখনও একই ধ্বনির পুরে বসেনা তখন বুঝাতে হবে থে 

এই ধ্বনিশুলোর মধ্যে বৈপরীত্যন্থচক বৈশিষ্ট্য নেই ফলে সেগুলোকে 

একজ্র বিহ্স্ত করতে হবে। ব্লক এবং ট্রেগার এ সম্পর্কে লিখেছেন, 
1706 101015 11101) ৮/6 19৬6 1600:090 117 2 [91)006010 17091211010 

016 91১৫ 91019091120 11) 20 01061 28160 11700. 1015 

১8180900 20 01015 01109১১ (9261161 211 [01175 1১2010118 

৮৮101) 10176 52006 5910104 0016 16৬০৪15 20 01006 ৮/11611)01 0116 

9০০00716006 01 27) 70210100127 101014] 19 11101060 0% 005 09119- 

৬$108 509001005, 1১10010.১0102115 311701187 10101219 ৮/18100 910 10০0৫ 

[036] 109 5005) 0০1970 1115 5817) (01109571086 5094100১ 016 

810006৫ $০98০1১7, 5800 110676 1300 09551011109 ০6 ০99173১1 

021৮/6612 11)610,- 

116 01070] 190১৫106015 09060580107 15 ৪ 1156 017 10100] 

01001)612165, 110 ০001) 19109206009 065৩11060 111 (61015 01 1 

8110910109065. 

চর 

স্্লা শব্দের আদ্য তবন্থীনে উচ্চারিত ধ্বনিমূল এসং ধ্বনিমুূল গঠনকারী 

নহধবনি সমু'হর তালিকা প্রণরন ছাড়াও যে সন সংযুক্ত ধ্বনি পাওয়া 

যায় তারও তালিক। প্রণঘন কগতে হবে । যদি একই বাঞ্জন ব স্বর 

প্র পর বসে ত'হলে সেগুলোকে ঘক্ত বঞ্জন ব' যৃক্তষ্বর রূপে বিবেগন' 

করে ধ্বনি দ্বিরুক্তি বা যুগ্ধা ধনিকপেই এ্ুহণ করা উচিত। আদা 

ধ্বনিমুল, সহধ্বনি, যুক্তধ্ননি, যুগ্াপবনি সনাক্তকরণ ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 
অনুধায়ী সেগুলোর শ্রেণীবিহ্যাসের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণের এ পধায় 

শেষ হয় 

ঘে প্রক্রিয়ায় শবে আদ্ ধ্নিমূল ও সহধ্বনিগুলোর আব্দার 

এবং বিশ্লেষণ কর; হয়েছে সে ভাবেই শবের মধা ও অন্ত্য অবস্থানেও 

যে জব ধ্বনিমুল এবং সহধ্ননি, যে পরিবেশে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুংলার 



ধ্বনি ব্যবহার বিচার ৬৩ 

যথাযথ শ্রেণীকরণ করতে হবে। বিশ্লেষণের এ প্ধায়ে বিভিন্ন প্রকার 
অক্ষর সংগঠনে (5/119151৩ 50:৪০) একক স্বর, ছিন্বর ও অর্ধ- 

স্বরের অবস্থা এবং শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গীর বিভিন্ন রূপ পধালোচন। 

কর! প্রয়োজন । একক ও সংযুক্ত ব্যগরনধ্বনিগুলোর কোনটি কোন 
অবস্থানে কোন কোন স্বরধ্বনির আগে বা পরে বা মধ্যে বনে তারও 
বিস্তারিত তালিক। প্রণয়ন কর। দরকার । 

এ ভাবেই শব্দের আদ্য, মধ্য, অন্ত্য প্রতিটি অবস্থণানে ব্যবহৃত 

বৈপরীত্য স্চক ধ্বনিমুল ও প্রতিটি ধ্বনিমূল গঠনকারী সহধ্বনি গুলোর 
পুর্ণ তালিকা প্রণফন করা সম্ভবপর । ব্লক এবং ট্রেগার এ সম্পর্ক 
লিখেছেন, 

$/০.1679681 006 90618.01010 01 211 ০01861 00951010905, 1150108 

17, 1007) [105 ০95/919 200 01100101055 11) ৪11909 ৪19069 ০ 

30০১৪ 0৫ 00176, 200 01)6 ০010501181005, ৮০911) 510819 210 11 

০1050615, 960019 0০(৮6010 2100 30091 ৬০13 10) %211905 70810 

91 1116 10006121706, 101 6201) [00095101017] 6 26 & 1156 0£ 

00101189017)6 19100091095 2100 101 6801) [01001091706 2,115 01 06 

21101010189 (1586 09০0] 11) 0081 005101010, 

শেষে পুৰ ছটি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদান সমুহের তুলনামূলক 

পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যষে আলোচ্য ভাষায় ধ্বনিমূল সমুহের একটি 
পুর্ণ তালিক! প্রণয়ন করতে হবে। ধ্বনিমূল গুলির পুর্ণ তালিক। 

প্রণয়নে কোন কোন সহধ্বনি কোন কোন ধ্বনিমূলের সদস্য ত। 

নির্ণয়ে 'পরিপুব্ক পরিবেশগত অবস্থানের (011001016 ০01 001001)19- 

12761169179 01501000107) কথ। বিশেষ ভাবে ম্মরণ রাখ প্রয়োজন । 

পরিপুরক অবস্থান বলতে এই বোঝা ঘায় যে, যদি ছুই বা 
'ততোধিক “ধ্বনির অবস্থান এমন ধে তাদের একটির যেমন 
অবস্থান অন্চগুলির তেমন নয় অর্থাৎ এ ধ্বনিগুলি কখনও একই 

অবস্থানে উচ্চারিত হয়না! এবং আলোচ্য ধ্বনিগুলোর সব কয়ুটিই 
উচ্চারণ স্থান ও রীতির ফোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অংশীদার 

ঘা অন্তান্ত ধ্বনিতে অনুপস্থিত তা হলে এঁ ধ্বনিগুলোকে একই 



৬৪ ভাষা তত্ত্ 

ধ্বনিমূলের সহধ্বনিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে । ধ্বনির একই 
অবস্থান বলতে এখানে শুধুমাত্র শঙ্দের আদ্য মধা বা অন্ত অবস্থানের 

কথাই বল! হচ্ছেনা সঙ্গে সঙ্গে পঠিবেশের অভিন্গতা যথা! সংলগ্ন 
ধ্বনি, ( পরবতী এবং পরবর্তা ) সন্ধিসীমা এবং স্বরাপাতের প্রভাবের 

কথাও বোঝানো হচ্ছে । পরিপুঃক অবস্থান সম্পর্কে ব্লক এবং 
৪ 

ট্রেগার লিখেছেন, 
[10 02170101607 001000161277151% 01501606010, 7025 05 

৫517760 &9 01105. 111৮9 01 10)012 ৪01)05 91০ 99 0150- 

[90100 20700 10])0 1010005০0৫৫ 18000960 (1101 10018 ০01 

11007) ০৮০৫ 00০15 17) 65490150105 52778 009160]॥ 25 ৮ 01 

070 001)615 2770 117 211 07০ 5011005 17 07৫51191 210 1011017৩- 

(00115 51170113111) 006 56759 07 518871179 2. 68015 01 8101001- 

30100 30581) টিটো 211 00701 50110030701) 1106৮ 216 (০9 0 

01255)11১ (09£৩1])0 25 211910109125 0? (03 58175 00100000৩- 

১৪71)017655 01 109101010 1060179 1001 02৮ 500677655 01 10০96100. 

৬1107050050 0০ 005 0০০1715 2 00001 টা] 00102), 

1704101, 00) 506৮ 2150 52120602558 007 60৬1101777106 85 

00051701004 0৬ 17008170220 011010হি 59৪0৩, 0৮ 1807000121 

00153100115 800 ৮৯ 00০৭7, 

'ধবছেমল? ও 'সহধ্বনির সংঞ্জঞ দান শ্রসচ্ে গ্রি পরিপুক আাবস্তা 
ধব'লনুন। ও শহধ্ব মে ৬3৬3. দান এনে নন বাপ কি স্ব হাল 

সম্পরকে লিখেহেন, 
/া ও 8057) 01 ১8000188591 ০১505 তিতা 15 2৮ 00101010106, 

715 0151011001101চ ৮111) 510001)090 1]201506 0০ 1000৩- 

1167 0০17৭110066 2. 51121510170185চ08 15 02110৭ 20 2119100029 

01 (01042 7740100100০ 4৯ 00100201210 25১ 070760010, 2 01855 ০: 

211001101165- 

পরস্পর পরি'এিক একা'ধক সহ্ধবনিই হল ধ্বনমুদ |" পরিপরক 

ব্স্থানের ভিভিতে একাধিক ধ্বনকে একটি ধ্বনিমুল রূপে বিবেচনার 

রর গম্পর্কে হকেট লিখেছেন, 
7৮৮9 81191010155 0দা00061601656906 009 50870 70101705106 16 

155৮ 5080৫ 010 001501251-5-৮৮৮1 জে০ 21191010065 পাত 0০1 



ধ্বনি ব্যবহার বিচার ৩৫ 

1) 5০00851১006 81০ 5810 0০9 06 110 ০0121191510610086100) 01 
০0710701510061)0919 15021000191). 

একই ধ্বনিমুলের দুইটি সহধবনি যদি পরস্পর বৈপরীত্য সুচক হয়, 
তা হলে তার। একই ধ্বনিমুূলের সদস্য হতে পারে না এবং যদি 
ছুটি সহধ্বনি পরস্পর বৈপরীত্য সুচক ন। হয়, তা হলে তারা 
পরস্ণর পরিদুরক, এ সহধ্বনিগুলির একটি ফষে পরিবেশে বসে, 
অপরগুলি সে পরিবেশে বসে না। 

ধ্বনিমূলগুলোর সহধবনি নির্ণয়ে পরিপুরক অবস্থান রীতির 
একটি ব্যতিক্রম স্বীকৃত, এই ব্যতিক্রমকে [166 ৮217903012+ 
বা 'স্বাধীন বিকার" বল। হয়। “একই ধ্বনিমুলের সহধ্বনিগুলি কখনও 
একই পরিবেশে বসে না, পরিপুরক অবস্থানের এই শওটির ব্যতিক্রমই 
হল “স্বাধীন বিকার" |; কখনও কখনও বিশেষ কোন অবস্থানে (আদ্য, 
মধ্য বা অন্ত্য ) ছুই বা ততোধিক সহধবনির অবাধ পারবতন ব। স্বাধীন 
বিকার দেখ। যায়, এই পরিবতনকে ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে এ স্বাধীন 

বিকারগ্রস্ত সহধ্বনিগুলিকে একই ধ্বনিমূলের অংশ হিসেবে স্বীকার 
করে নেওয়া হয় । ব্লক এবং ট্রেগার এই ব্যতিক্রম সম্পর্কে লিখেছেন, 

100616515 ০0106 67০০0119010, 11766 7019 ৮০৪, 17 5010)6 1১91- 

€1০0197 70095010105, ৮169 ৪1120101) 05৮991॥ ৮০ 01 10016 

81101010091)65 2 01186 15 50008591%9 1011009 91 (116 5810১ 1010 

778১ 9110৮ 50111561065 019 01 0189 ৪1101700195, 50179 (1105 

21000061, ৮4801000006 01065161006 11) 100680106- 

ধবনিমূলের একটি সহধ্বনির পরিবর্তে অন্ত সহধবনি ব্যবহারের ফলে 
অর্থের কোন পরিবর্তন ন।-ঘটলে স্বাধীন বিকার ব্যতিক্রম বলে গৃহীত 
হয় । ধ্বনি বিচারে ধ্বনিমূল ও সহধ্বনি নির্ণয়ে পরিপুরক অবস্থান 
ও স্বাধীন বিকারগুলে। খুজে বের করতে হয় । 

এ তাবে একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার (21701091981081 556611) 

সম্যক পরিচয় সম্ভব । বস্তুতঃ একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থা কেবলমাত্র 

কিছুসংখ্যক ধ্বনি নয় বরং ধ্বনিগুলির মধ্যে বৈপরীত্যের বুন্ুনি। এই 
বা 



৬৬ ভাষাততত 

দুষ্টিতক্গীতে ধ্বনি ব্যবস্থার উপাদান লি কি, তার পরিচয় দান অপেক্ষা 
উপাদানগুলি ঘ1 নয়, কিসের সঙ্গে তাদের বৈপরীতা, সে পরিচয় 
দানই মুখ্য ; আরও বল। ধায়, একটি ভাষার ধ্বনিমুলগুলি হল দেই 
উপাদান সমুহ ঘ1 ধ্বনি ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য স্ট্টি করে । 
হুকেটের ভাষায়, 

0105 010000192102] 5590610) 01৪, 12110708259 19 (116151016 100 

60 1711001. 2 560 01 50009 89 16 15 ও 119(5/011. 01 01061617065 

৮০৬৪০) 5001005, শু (1015 11211)6 ০0 161051619০6, (1) 616176- 

105 01 101101)01981081 55060) ০৪111091006 0601060 10051115619 

1] (67005 01 ৮1112101765 4816” 006 01019 10926615615 [90991015619 

01 51020 1199 21০ 1001 ৮1112. 01069 00100496 ড/101).,,.,,.., 

118. 01001067069 ০07 ৪ 1811870956, (161) ৪16 0138 616701917 

10101) 968170. 11) 001101850 %+101) 6৪01) 01101 10 (109 [01)01010- 

8108] 59566100101) 19170118090. 

একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার বৈপরীত্যন্চক ধ্বনিমুূল এবং তাদের সদস্য 
সহধবনি সমুহ সনাক্ত করণ, অবস্থান ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় 

পদ্ধতি এবং এরূপ ধ্বনিতাত্ক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিভিন্ন পধায় 

সম্পর্কে আমর। বিস্তারিত আলোচন। করেছি । ভাষাতাত্তিক হকেট 

কোন ভাষাভাষীর কাছ থেকে তার মৌথিক ভাষার উপাদান সংগ্রহ 
করে ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষশ করার বিভিন্ন পধায়ক্রমকে ছুটি ভাগে ভাগ 
করেছেন £ একটি “52000010175” ব৷ সংগ্রহ এবং অপরটি ০01191001 
বা তুলন!মুলক বিচার । বস্তুত: ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণে আলোচ্য ভাষা- 

ভাষীর মুখের কথা থেকে উপাদান সংগ্রহ (ধ্বনি লিপির সাহায্যে ) 
এবং সে উপাদানের তুলনামুলক বিচার (ধ্বনিমুল, সহধবনি নির্ণয়া্ে) 
প্রক্রিয়ায় একটি শেষ হলে অপরটি শুরু হয় না, ছুইটি গুক্রিয়াই প্রায় 
একত্রে চলতে থাকে । হকেটের ভাষায়, 

যু) 006 9610 516020010) 10 18 09601 (0 01501087151) 09(৮/5617 
(০ 01061801905 ০3915 ০ 00612110179, ড/1)101) জাত ০21) 

০৪11] ৪6901101118 8100 ০০011801017, 08019611078 1085 (0 ৫00 ৮11) 

5 70199653 01 023960110108 009015৩] 000580099 ০01 0129 
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110108100 11000 10019010105 01 [981061, 11 96 00107 (0৫ 0010- 

78115010 800 91)001105, 0০011861010 19 (116 10110 06 0010119911901) 

2100 51001011106 5/10101) 11)61) 1729 10 06 00106 179600916 1115 101001000- 

108109] 5/56612) 19 16৬68160119 [91200106, 0108 1166] 0065 ৪11 

(102 52010611076 0151 2100 21] 0১6 ০০911911010) 20051572105. 88119 

(606201$5 60119 219 09011901017, 08590 00 [92019] 691106117%, 

8055650 11)1085 (০ 965 19960 101 11) [0111)61 89010611106. 

176 1098108] 15110061011 ০০৮91) 1116 1৮০ 19  €959101121, 

10%/5$61, 11) 0780 ০০011801010 1001150 16101911 (610108101৬9 01001] 
88010611106 1725 70691 ০0101019160, 

ধ্বনি বিশ্লেণের জন্যে উপাদান সংগ্রহ তখনই সম্পহ্ণ হয়, 

ষখন বহুপংখ্যক দীর্ঘ ও হৃত্য কথা বা কথার অংশ ধ্বনিলিপিতে বিধৃত 

হয় এবং তা সমস্ত অবস্থান ও পরিবেশগত বৈপরীত্য সহ লিপিবদ্ধ 

কর] হয় । তার পর তুলনামূলক বিচার শুরু হতে পারে । তুলনা- 
মুলক বিচারের চারটি মৌলিক জআাদর্শ আছে: (ক) বৈপরীত্য 
ও পরিপুরক পরিবেশ (80০ 01070119 01 009161991 210 ০010- 

0161061012001) ( এসম্পরে পুৰেই আলোচনা করা হয়েছে )। 

(খ) ধ্বনিগত সাদৃশ্য (019 70110011016 01 00170105110 51071- 

12171 ) ( ইতিপূরেই এ সম্পর্কেও আলোচন। করা হয়েছে)। 

(গ) বিন্াসগত এক্য (1106 70110011)15 01 062.17999 0? 

79,050) ), ঘদি এমন অবস্থায় স্ষ্টি হয় যে, ধ্বনিমূলের সহধ্বনি 
নির্ণয়ে হই ব। তারও বেশী বিকল্প আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে 
এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই একই ধ্বনিমুলের সহধ্বনি হবার শর্তাবলীও 
পুরণ হচ্ছে, তাহলে আমাদের আলোচ্য ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার 
শুংখলায় খাপ খায়, এমন বিকল্পটিকেই গ্রহণ করতে হবে। 

(ঘ) সুমিতি (019 10110011916 01 6০010010% ), ধ্বনি ব্যবস্থার 

বর্ণনাকে বিকৃত না! করে বা! কোন তথ্য অনুদঘাটিত না রেখে সম্ভব- 
পর হলে একটি ভাষার মোট ধ্বনিমূল সংখ্য। স্থির করার ক্ষেত্রে 

পরিমিতি বোধের দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অব্য কতট] পরিঙ্গিত 



৬৮ ভাবষাতত্ত্ 

হওয়। সম্ভবপর, তা বাস্তব অবস্থার ওপরেই নির্ভর করে, এ সম্পর্কে 
ধরা-বাধ। কিছু বল! শক্ত । 

আমরা উপরের আলোচনায় সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ধ্বনিতাত্বিক 
বিশ্লেষণের বে-সমস্ত পর্ধায় ও রীতির পরিচয় দিয়েছি, তার প্রয়োগে 

একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার যে তথ্যাদি উদঘাটিত হয়, তার য্থাধথ 
বর্ণনার যাধ্যমেই একটি ভাষার ধ্বনি সংগঠনের বর্ণনামূলক পরিচয় 
দান করা সম্ভব, যে বর্ণনা রীতি হল একটি ভাষার ধ্বনিমূল এবং 
তাদের সহধবনিগুলির উচ্চারণ স্থান ও রীতি অনুযায়ী শ্রেণীকরণ। 

বাজন ধ্বনিমূলগুলিকে দোষ-অঘোষ, মহাপ্রাণ-ক্বল্প্রাণ, স্প.&, 
ৃষ্ট, উচ্ম, নাসিক্য, পাশ্বিক বা গষ্ঠ্য, দস্তোষ্ট্য, দত্ত, মুর্ধন্ত, তালব্য, 
কণ্ঠয ইত্যাদি শ্রেণীতে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিন্যস্ত কর! যায়। 
ধ্বনিমূলগুলোকে তাদের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্তে আবার অবস্থান 
এবং পরিবেশ অনুষায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করা চলে । এখন 
ধার! বর্ণনায় ধ্বনিমুলগুলির আদ্য, মধা ও অন্ত্য অবস্থান সুচী, স্বর- 
মধ্যবতী, ব্যগ্তনমধ্যবতী, স্বর-ব্যগ্জন মধ্যবতাঁঁ অবস্থান, ধ্বনিমূলগুলির 
সংযুক্ত, যুগ অবস্থা এবং স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গী, সন্ধিনীষা বা 
ধতি ইত্যাদি অতিরিক্ত ধ্বনিমূলগুলির বিস্তারিত পরিচয় দিতে 
হয়। ব্লক এবং ট্রেগার ধ্বনিসংগঠন বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে 
লিখেছেন, 

116 56811791002] [01109061069 01 8. 12118085081) 76 0190160 
80০০০914110 19 1116 19110116010 06501116101) 0 11191 81101110163 : 
[1)09 ড6 91) 610] 010 00109017917 [01017610065 11700 %০1০০90 
৪180 ৮01061255, ০01 17860 8(091)5, 510181165, 0858155 ৪10 1815191, 
091 1010 01190181, 18619061709], 81/60181, 8110 8০ 010. 130 
[10616 19 210011)61 70601009001 21001)115 ৮/11101) 0০০৪৪৫5 017 21 
81008611)67 0196191) 01111010910 _.... 1015 15 £00191178 ০01 701)01- 
€10765 11769 511006518] 5915 01 [16 08585 01 11161 09০71172100 
10 08111001181 190510101] 01 00101096100. 4 51100601581 561 13 £ 
81001) ০1 811 01902091069 %11)101) 9০001 11) ৪. 01৮01) [0110156010 61৬1- 
19210706196 200 100096 10 01080 00810190 17600]9 ০020785% 1101) 



স্বাতন্তরযস্চক বৈশিষ্ট্য ৬৯ 

5801) 001061, 400 90৮11011060 01) 06 0560 (0 ৫6661101176 & 

50171000191 560 2 1010919 [16019]1 01 9191 [0516191), ০০০01101006 

০০1৬/661) %০051615 01 660৮/5010 0011501021005 01 ৮6৬৩০, ৮০/৩] 

8190 ০9050110100 [08101019800 10 %211003 1011005 01 ০1050679 2 

70811100141 8০096100008] 2170 )010000016 00101010105 2100 509 010, 

£&[ 211805016 0808108 ০01 9001) 5615১ 5৪০1) 06160 ০ ০0101)01 

(01900101001 103 706170615, 2০০০0100910 ৪. 09501100100) 01 (116 

[01001061010 9000001৩ 01 018০ 12108029৩, 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে একটি ভাষার ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণ এবং 
ধ্বনিসংগঠনের বিল্যাসগ্ত পরিচয় উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় দেওয়া হয়। 

ধ্বলিতিশ্লেষণ বিল্ঞাসত্রীতি 
(10010981081 0199519708,01010 ) 

এ পর্যায়ে আমর প্রাগ গো্টীর ট্র,বেজকয় ও রোমান জ্যাকধসন, 

মাফিন দেশের ভোয়েগলিন, এবং হুকেট উদ্ভাবিত ধ্বনি বিশ্লেষণ 
বিন্যাস রীতির তিনটি পদ্ধতির পরিচয় দেব। ট্র.বেজকয় লিখিত, 
00101002056 ৫] 191101709109516 এবং 781 911£612)611)017 

(1)60119 091 01)01101950901)61) 01915556210. (019৬9 

৫০ 091019 1100841501005 00 [12806 ), পোঙ্ান জ্যাকবসন, 

সি. জজ, এম. ফাণ্ট এবং মরিস হালে লিখিত “[216117111791169 (0 

9109901) 20215515” ( 08020011089), জ্যাকবসন ও হালে লিখিত 

17010091061071915 01181750125, (7706 179506 ), গ্রন্থ সমুহে 

প্রাগ গো উদ্ভাবিত, '[0150000%5 চি200795 ব1 “স্বাতন্ত্যনুচক 
বৈশিষ্ট্য নীতির, মাফিন ভাষাতাত্তিক দি.এফ. ভোয়েগলিন লিখিত, 
41000001619 2111560 ৪6 01905]9 101: 010999-8610601০ ০090)]81150903 

91 £10671021) [00181 10108098865. (10101561510 ০01 09116091018 



৭৯ ধ্বনিতত্ত্ 

[101152010109 1) 111600150105 ), এবং '51%. 568661001015 01 & 79110- 
10610 11056106015,” ( [10(6109110108] ০0011091 ০1১13611021) 1710 
810181105 ). 

রচন। সমুহে ছয়দফা তালিকা এবং ভাষাতাত্তিক সি.এফ. হকেট প্রণীত 
“৯ 11910021 01 7110100198 €100181)9 [01015915105 [১1111080100 

10 4১1001)1070198) ৪170 17178415005) গ্রন্থে ধ্বনি বিশ্লেষণ বিহাস রীতির 

পরিচয় পাওয়া যায় । আমরা সংক্ষেপে এই তিনটি বিন্যান ব্লীতির 
পরিচয় দেব। হকেট এই তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন, 

৬/০ ৪(66101 00 09৮9101) ৪ (9091059 & (85011011010 1181176 ০0 

1০165110006 11) (61175 01 11101) 01961601 [91900109810 55519105 

০৪1) 06 019551580 ৪100 ০0০090)10810...]100612100%, )801:0900, 

010 0617615 01 1116 ৪০-০211০0 “7১80710 £1011১, 010 ৪ 1680 06৪] 

০ (509109810 01855108610 : 01006121095 97017005086 19, 

81710108062 (1)1085, & 505295160 1900910810 (12107601105 

10051029”5 08078 01 16065161006 9/8$ 1701 50100011001 ০0010- 

016, ০৪৮ 16 595 ৪. চ/01005/1)116 1150 2,0101051171961010)*৮ ০১, 

৬9286111) 1089 107000590 (109 ৪1019 01 2 86106191 (618 11 

816101819 ) (0০198 (01 810111176 101009595, 116 (90০1989 

09%91091)60 11) 11)0 101556106 032108] (4৯170810091 01 71101701985 ) 

19 101 501)00560 1০ ০০ 210111515, 2100 1615 ০01051001819 10016 

০01720919% (1791) 6101)61 11009120053 01 ৬ 990501115. 

দ্বাতন্ত্রযসুচক বৈশিষ্ট্য 
(11501070052 19800199 ) 

রোমান জ্যাকবসন অনুসারী প্রাগ গোঞ্জীর পঙ্িতদের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থাকে কিছুসংখ্যক অন্ত্য-উপাদানের (816020915 
00071901601 ) সমন্বয় ধর] হয়, যাকে 'ম্বাতন্তর্যস্চক বৈশিষ্ট্য বল। 
যেতে পারে । প্রচলিত রীতিতে নুনতম অর্থশুন্য ধ্বনি এককের অর্ণের 

বৈ“রীত্য নির্দেশ করার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ কর] হয়, 



হ্থাতন্তযসুচক বৈশিষ্ট ণ১ 

অন্তপক্ষে প্রাগ গোষ্ঠীর দৃষ্টিতঙ্গীতে ধ্বনিগুলো৷ তাদের অবয়বগত 
ভিন্নভার জগ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে ধরা হয়। প্রাগ 
গোষ্ঠীর পঞ্ডিতদের মতে, এটিই হুল ধ্বনি সংগঠনের যথার্থ ও 

বাস্তব বর্ণনা, সঙ্গে সঙ্গে ভাষ। উৎপাদনের দৈহিক রীতি ও ধ্বনির 
কল্পমুতি এবং ব্যাকরণ সংগঠনে তার ব্যবহার বৈশিষ্ট ও বর্ণন1 | 

একটি তাষার ধ্বনি বাবস্থা কিছুসংখ্যক অস্ত'-ইপাদানের সমস্য, 

যাকে স্বাতন্ত্রান্চচক বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়, যে বৈশিষ্ট্য একটি রূপ- 
মূলের (10001017106 ) সঙ্গে অপর একটি রূপমুলের বৈপরীত্য 
নির্দেশ করে। প্রতিটি স্বাতন্তরস্থচক বৈশিষ্ট্য ছুইটি বৈপরীত্ের 
এমন গুণাগুণ নির্দেশ করে, ধাতে একটি বৈপরীত্যের গুণ বা ধ্ন 
থেকে বৈপরীত্য অমুহের গুণ বা ধর্ন ভিন্ন হয়। এই বৈপরীত্য 
একই বৈশিষ্ট্যেয় ছুটি তিম রূপও হতে পারে, আবার, কোন 
বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিগড হতে পারে । এই পরিকল্পনায় 
এক-একটি ধ্বনিমুলকে এরূপ স্বাতন্তরা্চক বৈশিষ্ট্যের সমগ্টিরূপে 
(081019 ০ 58101) 01561000155 68195) এবং প্রতিটি 

ধবনিমুলকে তাদের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যমুহ্নের উপস্থিতি বা ঘোগ (+) 
এবং অনুপস্থিতি বা বিয়োগ ( -) হিদাবে লিপিবদ্ধ করা হন । 

বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনিমুলগুলি উচ্চারণ স্থান ও রীতির (01)070601০) 

আপাতঃ বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য দ্বারা চিহিতত হজেও আলোচ্য পহৃ- 
তিতে ঘেকফোন ধ্বনিনংগঠনকে বারটি বা আরও কম সংখ্যক 
ত্ব|তন্ত্যন্চক বৈশিষ্টোর -ভিত্তিতে বর্ণনা করা চলে, যার মধ্যে 
নয়টি হল অনুরণনগত বৈশিষ্ট্য (5000111 0800195) এবং বাকি 
তিনটি স্বরগত বৈশিষ্ট্য (09081169 চ৪10199) | 

রোমান জ্যাকবসনের স্যাতন্ত্রনচক বৈশিষ্ট (01501001156 
1581165 ) রীতির লক্ষ্য একটি ধ্বনি ব্যবস্থাকে যুখা বৈপরীত্যের 
ভিত্তিতে ( ৮1091 000095007 ) সম্বস্ত পর্যায়ে পরিপুরক 

পরিবেশের ধ্য সহ বর্ণনা করা এবং ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণের জন্টে 



২ ভাষাত 

একটি সাধারণ বিশ্তাস রীতির (০0912179010 [91901051051 টি) 
[01 211 [01101070195109,] 20915915 ) উদ্ভাবন করা । 

ছয়দফা তালিকা 
(91: 51802120616 171৬0106015) 

ভোয়েগলিন উদ্ভাবিত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থায় 

ধবনিমূলগুলোকে একটি সরল রেখায় ক্রমিক পর্যায়ডূক্ত (117621 
[9110106075) ধরণ হয় এবং আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত উপাদান সমূহকে 

এ ধ্বনিমূলগুলির সঙ্গে সংযুক্ত (800111৮6 ০0177901619) রূপে 

বিবেচনা করা হয় । সুতরাং একটি ভাষার ধবনি সংগঠন হল কিছু- 
সংখ্যক সমাস্তরাল ধবনিমূল ( অরলরেখ ক্রম বাগতন বা সরলরেখ 

ক্রম স্বরধবনি মূল) এবং কিছুসংখ্যক অতিরিক্ত উপাদান । 

সমাম্তরাল ব্যগীন ধ্তনিমুলগুলিল শ্রেণী বিন্যাস 
(ক) ১ থোক ৬ সংখাক উচ্চারণ স্থান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন 

বোধে এ সংখ্য৷ সমুহের মধ্যবতীঁ অন্ত স্থান ভিত্তিক। 
(খ) কতকগুলে। সাধারণ উচ্চারণ রীতি ভিত্তিক। 

১ থেকে ৬ সংখ্যক সরলরেখ ক্রম ব্যঞ্জন বা ধ্বনিমুল বিন্যাস রীতি, 

১-ওষ্ঠা, ২-দস্ত্য, ৩-শিস, ৪-পাশ্বিক, ৫-কায, ৬-স্বরতন্ত্রীয়, এগুলোর 
মধ্যবতাঁ অন্যান্য স্থান যেমন--২নং (দস্তা) + মূর্ধন্য | 

সাধারণ উচ্চারণ রীতি ভিত্তিক, 

স্প.ট-_স্বৃষ্ট, উদ্ম, নাসিকা, তরল, 

সমান্তরাল স্বরধ্বনিমূল বিন্যাস রীতি, 

ত্রিমা ত্রিক-_ 

সম্মখ--পশ্চাৎ 

জিহবার উচ্চত! 

গোলাকতির পরিমাণ । 



অস্তাধবনি উপাদান ৭ও 

স্বাতন্ত্রযস্চক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশগুলিকে (01050800055 362100- 
9005) তখনই ধবনিমুল (111)691 01101161069 ) ধর! হয়, যখন তার! 

ধ্বনিগত তাবে ( 01100900815 ) অন্যানা ধ্বনির সঙ্গে সহজ 
সম্পক্কিত, ফেষন--আপোয, কোমল, কঠ্যীভবনহীন ব্যঞ্জন, মৌখিক 
শ্বাসাঘাতহীন স্বরধবনি ইত্যাদি। একটি খণ্ড অংশকে তখনই সম্াম্তরাল 

ধ্বনিমূল + অতিরিক্ত সংযক্ত উপাদান রূপে ধর হয, খন ১ থেকে 

৬ সংখ্যকের মধ্যবতাঁ অন্ততঃ ছুটি স্থানে এ অতিরিক্ত উপাদান 

সংযৃস্ত হয। 
একটি ভাষার ধ্বন সংগঠনের বিন্যাস রীতি ছয়দ্ষ। বর্ণনার 

মাধ্যমে প্রকাশ কর! চলে নিয়োক্ত ভাবে । 

১1 সমান্তরাল বাগুনধবনিমূল সংখ্য1 এবং বিন্যাস (সহধবনিমূল 

বৈচিত্র্য ঝণিত হয় নিদিষ্ট সীমানা পেরিয়ে গেলে )। 
২। সঙ্বাস্তরাল ব্যঞ্জনধ্বনিমূলগুলির সংখ্য। বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থ। | 
৩। সমান্তরাল স্বরধ্বনিমূলগুলির সংখ্যা এবং বিন্যাস। 

৪ | সমান্তরাল স্বরধ্বনিমুলর সংখ্য। বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থান । 
৫ | সমান্তরাল ব্যগীনধবনিমুক্ষের তুলনায় সম্গাম্তরাল ক্বরধবনি- 
মূলের আহ্ুপাতিক হার । 
৬1 সমাম্তরাল স্বরধ্বনিমূলের তুলনায় সমাস্তরাল ব্যগ্জনধবনি- 

মূলের আনুপাতিক হার এবং সমস্ত স্বরের সঙ্গে সমস্ত ব্যপ্তনের 

আনুপাতিক হার । 
ভোয়েগলিন উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি সংগঠনের 

মধ্যে তুলনামুলক বিশ্লেষণের কার্ধকর পদ্ধতি উন্তাবনের প্রয়াস পান । 

সি. এফ: হকেট উদ্ভাবিত বিন্যাস রীতিতে একটি ভাষার 
ধ্বনি ব্যবস্থ। কেবলমাত্র নিদিষ্ট সংখ্যকই নয়, বরং স্বল্পসংখ্যক 
অন্তাধবনন উপাদানের ( 910100966 01)0170919510 00105110061) ) 

ভাগার ধরা হয় । যে অন্তাধ্বনি উপাদানের প্রতিটির উচ্চারণগত 

নিদিষ্ট লক্ষ্য এলাক। রয়েছে, এ ভাষার ক্ষুদ্র বা বুহৎ যেকোন 
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কথ! বা বাক্ ( 866512170০ ) এ ভাগার থেকে নির্বাচিত কিছু 

উপাদ্দানের সহষ্টি । অন্ত্য-উপাদান সমূহের ভাগার এবং কথা, 
এই ছুটির একটির সঙ্গে অপরটি যে সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তাই 

হল একটি ভাষার ধ্বনি বিশ্তাস (1013000109810 [986517 ) ভাষা 

থেকে ভাষাস্তরে ধ্বনি উপাদান ভাগার এবং উপাদান সমুহের 
পারম্পরিক সম্পর্কজাত ব্যবহার রীতি বিভিন্ন । ভাষার ধ্বনি 

ব্যবস্থায় অন্ত্য-উপাদানগুলি কখার মধ্যে বিশিষ্টভাবে উচ্চারিত হয় 

না, সেগুলি সংযুক্তভাবে উচ্চারিত হয় । এই সংযোগ বা পরম্পর। 

কথার ছোট অংশ (শব) থেকে শুরু করে বড় অংশ (বাক্য বা পুরে। 

কথা ) (13016 86180০6 ) অবধি হতে পারে । একটি কথার 

ধ্বনি সংগঠনে এবং একরকম ক্র-মাচ্চ শ্রেণীভাগ (10161210110 01:82- 

112211011) এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণীতে বিভিন্ন আনুপাত্তিক পরিমাণ একক 

সমূহ রয়েছে । এই এককগুলির নানতম একক ছাড়া অন্য প্রতি 
পরিমাপের একক হল তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর একক সমূহের বিস্তাস | 
এই ক্রমোচ্চ শ্রেণ'র বিল্তাস সংগঠনকে ছুই ভাবে বর্ণনা করা 

যায়: সর্ধনিম্ন একক থেকে সৰ উধ্ব একক অবধি বা সর্ববৃহৎ 

একক থেকে ক্ষুদ্রতম একক পধস্ত । 

কথ! বলার সঙ্গয় নীরবতা। থেকে শুরু করে স্বল্পক্ষণ (১ সেকেগড ব। 

তদনুরূপ) কথ। বলে আবার নীরব হলে, শুর ও শেষের 

নীরবতার অধ্যবতাঁ কথাটুকুকে একপ্রকার ধ্বনতাত্বিক একক ধরা 

যায়। নীরবতার মধ্যবরতাঁ কথাটুকু দীর্ঘতর হলে তার মধ্যে একটি 
স্পট উচ্চারণগত ছেদ (81616019001 708996 ) থাকে। কথার 

শুরু থেকে প্রথম বা শেষ ছেদ থেকে বথার শেষ পর্যস্ত 

এক-একটা টুক্রোকে 40800562161 বা “ক্ষুদ্র অংশ' বলা 

হয় । এক-একটি কথা, এক বা একাধিক ক্ষুদ্র অংশের পরম্পরা । 

প্রায় ভাষার কথার ধরনই এ রকমের । কোন কোন ভাষায় এফ- 
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একটি ক্ষুদ্র অংশ ছুইটি অব্যবহিত উপাদান (1101990186৩ ০০0$- 
(1061705) সম্লিত থাকে, যাঁর একটি হল স্বরভঙ্গী (11707790017) 

এবং অপরটি অন্শি্ অংশ (600217007) 1 কোন একটি ভাষার 
ক্ষুদ্র অংশে এরূপ যুগ রূপ আছে কি নেই, ত1 পরীক্ষা! করে দেখতে 
হয় । 

ফ্ুদ্র অংশ ও স্বব্রভঙ্গী (19009980751 270 11001090011) 

হকেট স্বরভঙ্গীর সাতপ্রকার সম্ভাব্য রূপভেদ নির্দেশ করেছেন । 

দ্বরভঙ্গী সাতটি অন্তাধবনি উপাদান দ্বার গঠিত এবং এই সাতটি 
উপাদান তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষুপ্ট অংশের অবশিষ্ট 

অংশের সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয় । এই সাতটির চারটি হল 
ব্বরগ্রাম স্তর (13110119561) সংক্ষেপে স্বরগ্রাম-রেখ বা জ্বররেখ 
এবং তিনটি অন্ত্যাক্ষরিক ধ্বনিস্তর (15010010981 ০0170019 ) 
সংক্ষেপে অন্তাধ্বনি রেখ । 

স্বরভঙ্গী ধবনিমূল (11010791101781 101101792)65 )-গুলির প্রথম 

চারটির, অর্থাৎ 

স্বরগ্রাম শুরের প্রতীক চিহ্ন, 1১1, /২/, /৩/, /5/, 
এবং শেষ তিনটি 

অন্ত্যাক্ষরিক ধ্বনিন্তরের প্রতিক চিহ্ন, 111 ৩11 

একাক্ষরের (510816 59119015 ) স্বরভঙ্গী থেকে বহু অক্ষর- 

যুক্ত কথার স্বরভঙ্গী ভিন্নতর হয়। একটি দীর্ঘ কথার পর ছুটি 
স্বরভঙ্গী থাকতে পাবে বা একটি স্বরভঙ্গীই ছুই বা ততোধিক অক্ষর 
ছুড়েও থাকতে পারে । এমন অবস্থায় কথার শুরুতে একটি স্বরগ্রাম 
রেখ (01091) 16৬০1 ), এবং কথার শেষে আর একটি স্বরগ্রাম রেখ 

ও একটি অস্তাধবনিরেখ (০91608116৩1 ) থাকে । 
একটি স্বরভঙ্গীরেখ সম্ঘলিত কথার টৃুকরোই হল ক্ষুদ্র অংশ 

এবং স্বরভঙ্গীরেখ কেন্দ্র ও ক্ষু্জ অংশের কেন্দ্র একই । প্রতিটি 
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ক্ষুদ্র অংশই অন্ত্যধবনিরেখ-এ শেষ হয় অর্থাৎ একটি কথার ক্ষু্র 
অংশগুলির সীমারেখা অন্ত্যধবনিরেখ দ্বার! চিহ্নিত, প্রতিটি ক্ুঙজ অংশে 
অন্ততঃ দুইটি স্বরধবনিরেখ থাকে, একটি কেন্দ্রে, একটি শেষে, ত্বরাথাত 
( 4০06100) ও স্বরসংঘাত ( /১০০90021 )। 

হকেট শ্বাসাঘাত (9065$)-কে এক শ্রেণীর স্বরাঘাত বলেছেন। 

কোন কোন ভাষায় আবার স্বরাঘাত সংঘা৬ময় হতে পারে, তেন 

ব্যবস্থাকে স্বরমংঘাতময় ব্যবস্থা। ( ৪০০61110121 5550917) ) বলা হয়। 

এ সম্পর্কে হকেট লিখেছেন, 
1৬181)5 12106008565 1856 2০061010021 5556615, ৬1)610% 591190165 

(1081 216 1061701081] 1] %0%/915 2100 0018901191)65 2169 10611 8021. 

[770৬ 1119 15 00116 ৬1199 & 60090 0621. 11)65 016161105 816 

90006611065 11) [0100] 16৮6] 01 [008] ০০110090, 9017)6010065 10 

08190101), 2110 50177611115 1] 161911৬9 10711011955 01. 101:01)1100106, 

/ঠা) 20০06170021 55916] 11) ৬/1)101) (116 01061610065 216 18210619 11) 

1618101%9 10901011659 01 [0101701161)06 15 081160 2 9170$93 59061) 

810 (106 ০0917018511708 0681695 01 101017011161006 2125 091160 

5(155525 0 5117995 16615, 

হকেট ছুই রকমের ব্বরসংঘাত বা শ্বাসাঘাত ধ্বনিমূলের ( চ০ 
৪০0961009] 01 50953 19110116109 ) কথ! বলেছেন, 

১1 মুখ্য) ( টা] 91 1098৫) 

২। গোৌঁণ।/ (9০০07081% ) 

এক অক্ষর বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে (10001)0551191)10 10180105921179171) 

মুখ্য শ্বাসাঘাত পড়ে । ছই অক্ষর বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে (01551191010 
17901059870)61)1) গৌণ শ্বাসাপাত পড়ে । 

সন্বিসীমা বা যতি ও অক্ষর (10017100915 8104 911816 ) 

স্থক্ম অংশ (1201010959819617) 

ধরনিগত কোন ফাক কথাগুলিকে পৃথক করে রাখলে সেই পার্থকা- 
জনিত বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। কথার মধ্যে ক্ষুদ্র অংশে 
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পার্থকাজনিত বৈশিষ্টা স্পষ্টরূপে ধরা পড়লে সেই পার্থক্য ব৷ সন্ধি- 
সীমাকে ঘতি ধ্বনিমূল রূপে (/+1) স্বীকৃতি দান করা প্রয়োজন 
(00 16009210126 9112170 00211510101) ৮5111)11) 2. 170801059810- 

2101 29 ৪, 10110176170 1১ ক্ষুদ্র অংশের একটি ব্যঞ্জন বা জ্বর থেকে 
পরবতী ধবনিতে উত্তরণের সময় এই তির উপস্থিতি লক্ষণীয় । ক্ষুগ্জ 
অংশ যখন যতি দ্বার বিভক্ত হয়, তখন বিভক্ত অংশগুলোকে স্ক্ম 
ংশ বা 47110109561061)6, বল হয় । 

এবটি ক্ষুদ্র অংশ একবা একাধিক ক্ষুদ্র এককের সমন্বল্প, যে 
এককগুলো! হল অক্ষর বা '55112016 (৪ 1079.01095967761 0010- 

51515 06 0109 01 171016 517791161 51170101181 10115 100 

৮101011, 0৮ 8 56116181179,0101) 01 105 17062011706 ৮16 51081] 

89811 [116 (910) 55112016) । 

অক্ষত্র সংগঠন (১5118016 500০0016) 

একটি অক্ষর সংগঠনে তিনটি উপাদান রয়েছে, 0056৮ বা প্রারস্ত, 
788৮ বা চূড়া, 4০০9৫9 ব! পরিশিষ্ট এবং তা ছাড়া '117161]000বা 
মাধ্যম । হাধ্যম একই সঙ্গে পরিশিষ্ট ও প্রারস্তের সমম্থঘ, কারণ মাধ্যম 

একটি অক্ষরের পরিশিষ্ট ও অপর অক্ষরের প্রারন্তের মিলিত রূপ 

(50000019115 11010611006 09191755 0০90) (0 0116 5%৮1190195 

ড/11101, ০0010621715 (116 [01009001115 10981 200 (0 0081 

৮/1)101) 001062175 00০ 001101176 10921) | অক্ষর রীতিকে দুই 

ভাগে ভাগ করা যায় ; যেগুলোর সন্বিপীমা 9 ধতি রয়েছে, সেগুলো 
এক ভাগে এবং যেগুলোর নেই, সেগুলোর অন্ত ভাগে । সন্ধিসীম ব 
যতি সম্বলিত অক্ষর রীতিকে আবার চার ভাগে ভাগ কর। চলে : চূড়া 
রীতিক (2681 (০০), প্রারস্ত চড়া রীতিক (90586 72981 (96), 

প্রারস্ত রীতিক (0056 (5799) এবং দৈর্ধারীতিক (৫001:80010 000০)। 
একটি ভাষার অক্ষর সংগঠন সন্ধি-দীষা রীতিক (5/56610 ভা?) 
101106015), মাধ্যম রীতিক বা মাধ্যম রীতি বিহীন (10. 01 চ111)- 
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০0% 1700211009), সে বিচারও করতে হবে। স্বরসংঘাত ব্যবস্থাকে 
কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! হয় £ *[2196217 $95691)+ বা 'সমান্ত- 

রাল স্বরসংঘাত ব্যবস্থ1” এবং “বি 011-110681 5%966120” বা “অসমান্ত- 

রাল স্বরসংঘাত ব্যবস্থা” ইত্যাদি । 

হকেট নিয়োক্ত একক সমূহ নির্দেশ করেছেন £ ঘতি (100016), 

স্বরসংঘাত ( ৪০০০1), স্বরভঙ্গী রূপ সমূহ থেমন-স্বরগ্রাম ধবনি- 
রেখ, অভ্ত্যধবনি রেখ (101011211091781 62101095001) 25 19101 

165৮6] 200 (611071179] 001)6005 ) এবং স্বর ও বগ্জান একক 

সমূহ বা বিভাজিত ধ্বনিমুল (96807017121 10110102176 ) 

এবং উপরোক্তগুলে। বা অতিরিক্ত ধবনিমুল ( 501009. 93680061111 

বা 1700. 11061 [01)0161)6 ) সমূহ। বিভাজিত, ধ্বনিমূলগুলি 
অন্তাধ্বনি উপাদান ( 9100966 01101101910 ০0100161715 ) 

অপেক্ষা! আকারে বড় কিন্তু অক্ষর অপেক্ষা আকারে ছোট । একটি 
সরল (51171016 ) প্রারস্ত (099590) চূড়া (0991) পরিশিষ্ট 

বা মাধ্যম (11191100০) একটি বিভাজিত ধ্বনিমুল দ্বারা এবং একটি 
জটিল ( ০01011৩% ) প্রারস্ত চড়া পরিশিষ্ট ব মাধ্যম ছুটি বা ছুটির 

অধিক ধ্ননিমুল দ্বার1 গণিত হয় । 

বিভাজিত ধ্নিমূলেব্র সাংগঠানিক শ্রেণীবিন্যাস 
একটি ভাষার ধ্বনিমুলগুদলকে তাবস্থানের সমতা ও ভিন্নত। অনুধায়ী 

বিভিন্ন সাংগঠনিক শ্রেণীতে ( 0017501600101091 01299 ) বিন্যস্ত করা 

ধায় । যে ভাষার অক্ষর সরল চুড়া সম্বলিত, সেখানে একটি ধ্বনিমুল 

সরল চুড়। গঠন করে বা করে না৷ কিংবা বিশেষ পরিবেশে চুঢ়া গঠন 

করে, অন্য পরিবেশে করে না । পরিবেশ অন্ুযাষী তার শ্রেণী বিশ্তাস 

সম্ভব । আবার হদি কোন ভাষায় অক্ষর সরল ও জটিল উভগ় প্রকার 

চড়া সম্বলিত থাকে, ত হলে একটি ধ্বনিুল একটি পরিবেশে সরল চূড়া 
ব$ জ্ডিল চুড়ীর কেন্দ্রীয় অংশ (09015785 ] ঝ। একটি ভটিল চু 
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উপ-অংশ (920661106 ) বা প্রান্তঅংশ (10181810 ) গঠন করতে 
পারে । একটি ধবনিমূল এ তিনটিরঃঘধেকোন একটি ভিন্ন পরিবেশে 

তিম্ন রকমেও ব্যহহাত হতে পারে। এ পরিবেশের শ্রেণী ধিন্যাস 

প্রয়োজন । 
স্বররধত্নি শ্রেণী বিন্যাস 

যে ভষায় কেবলমাত্র সরলচুড়া রয়েছে, সে ভাষায় কিছু 

ধবনিমূল, স্বরধবনি ৰা স্বরধবনি ও অর্ধস্বরধবনিই কেবল চূড়া গঠন 
করে। যে ভাষার সরল এবং জটিল উভয় প্রকার চুড়1! আছে, সেখানে 
কিছু ধবনমুল সরল চূড়া ব1 জটিল চুন্ডার কেন্দ্রীয় অংশ ( 0001919 ) 

বা! জটিল চুড়ার সম্মস্বিত (০০০:০10866) সদম্য হতে পারে। 

এখানে এই ধ্বনিমূলগুলিও হয় কেবল স্বরধবনি বা অর্ধন্থরধ্বনি, 
উপস্বরধবনি (610150৬/6] ) ব। মিশ্রধবনি (01010119960) । 
ধে ধ্বনিগুলে। সরল বা জটিল চূড়া বা জটিল চুড়ার কেন্দ্রীয় অংশ 

বা জটিল চূড়ার সমন্বিত সদস্তরূপে উচ্চারিত হয়, (গুলো 

গঠনকারী অন্ত্য-উপাদানের ভিত্তিতে এক বা একাধিক শ্রেণীভ,ক্ত 

হতে পারে । উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপকতর অর্থে সে ধ্বনিকেই 
স্বরধবনি বলা যায়, যেগুলে! একটি ভাষার চড়া বা চত্ড়ার কেন্দ্রীয় 
অংশরূপে ব্যবহৃত হতে পারে । হ্বরধ্বনির শ্রেণীবিহ্যাস বৈপরীত্যের 

ব্যাণ্তী বা আয়তন এবং প্রতিটি ব্যান্তীতে বৈপরীত্যের সংখ্যা অনু- 

যায়ী কর। যায় । বৈপরীত্যের প্রথম পরিমাপ হল জিহ্বার উচ্চতা 

বিচার, জিহবার উচ্চতার পরিমাপে, ছুই, তিন বা চার পর্যস্ত 

উচ্চতার বৈপরীত্য অনুসারে স্বরধবনির শ্রেণীকরণ সম্ভবপর । জিহ্বার 
উচ্চত। বিচার ৩* পরিমাপ জ্বরধ্বনি শ্রেণীবিস্তাসের একটি প্রধান 
মাপকাঠি । 

বৈপরীত্যের দ্বিতীয় পরিমাপ হল দ্বিমুখী ( 01081/ ) এবং 
তা সম্মুখ অগোলাকৃতি এবং পশ্চাৎ গোলাকুতির মধ্যে । অনেক 
সয় এ বৈপরীত্যেক মুখ্য উপ্ংদখন হল সম্মুখ ব। পশ্চীতজংত, 
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গোলাকতি-অগোলাকৃতি বিচার এ অবস্থায় গৌণ । আবার কখনও 
গোলাকৃতি-অগোলাকৃতি ভেদই মুখ্য, সন্মুখ-পশ্চাৎ ভেদ সেখানে 
গৌণ । দ্বিতীয় পরিমাপে তিনটি সময় সংক্টিষ্ট থাকলে অর্থাৎ 

সম্মুখ অগোলাকুতি বনাগ্ন সম্মুখ শোলাকৃতি বনাম পশ্চাৎ গোলা- 

কৃতি ভেদে ছুটি বিষয়, ওষ্ঠের গোলাকৃতিকরণ এবং জিহ্বার 
সম্মুখ ব। পশ্চাৎ ভাগ উভর়ই জড়িত থাকে । সম্মুখ অগোলাকৃতি 

পশ্চাৎ অগোলাকাতি এবং পশ্চাৎ গোঙগাকৃতি একই ভাবে তিনটি 

ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ে স্ত্টি হয় । কখনও মধ্যব্তাঁ স্বরধ্বনি প্রথম 
ক্ষেত্রে সম্মুখর চেয়ে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পশ্চাতের চেয়ে ভিন্ন ভাবে 

উচ্চারিত হয় । বৈপরীত্যের দ্বিতীয় পরিমাপ জিহব। ৬চ্চতার সব 

কয়টি বা কোন কোন জিহবার উচ্চতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা 
যেতে পারে । দ্বিতীয় পরিমাপে বৈপরীত্যের সংখ্য। উচ্চতর 'জিহব। 

উচ্চতা মপেক্ষা। নিয়্তর জিহব। উচ্চতার ক্ষেত্রে অধিক নয় । জিহ্বার 

উচ্চতার যে-কোন পরিমাপে ষদি তিনটির অধিক বৈপরাত্য উপস্থিত 

থাকে, ত! হলে এই অতিরিক্ত বৈপরীত্য একটি ক্ষেত্রে ন৷ হয়ে 
স্বাধানভাবে জিহ্বার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ অথবা ওষ্টের গোলাকৃতি 

বা সম্প্রসারণ এই ছুটিতে থাকবে । 

ব্যঞজনধ্বনিত্র শ্রেণ বিন্যাস, 
ষে-সব ধ্বান সরল অক্ষর চূড়া সম্ঘলিত একটি ভাষায় প্রান্তিক 

অংশ (002151109) অথবা অক্ষরের প্রারস্ত, পরিশিই ও মাধ্যম 

গঠন করে, ব্যাপক অর্থে সেগুলোই হল ব্যপ্তরন বা অর্ধ-ব্যঞরন 
ধ্বনি। যে ভাষায় স্লল এবং জটিল উভয় প্রকার চূড়া রয়েছে, 

সেখানে তা হল ব)গ্ন, অর্ধব্যগ্তন, উপস্থর বা মিশ্রধবনি। এই 

ৃষ্টিভ্গীতে যে-সব ধ্বনিমূল প্রান্তিক অংশ গঠন করে (ছ'-একটি 
ব্যতিক্রম ছাড়া ), সেগুলোই হল ব্যপ্রন্ধবনি। যে-কোন ভাষার 

ব্যপ্রনধ্বনিগুলে। সরল ও জটিল গ্রারস্ত, পরিশি্ ও মাধ্যমে অবস্থানের 
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পারস্পরিক সম্পর্কজাত ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় । এই অবস্থান 

ভিত্তিক শ্রেণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক অংশে উচ্চারিত ধ্বনি 

সমুহের সংগঠন বিচারও করতে হয় । যে সন অন্ত্যধবনি উপাদান 
ছার৷ এক-একটি ব্যঞ্জন গঠিত, তার ভিত্তিতে ব্যপ্তনগুলির গঠন- 
শ্রেণীভিত্তিক ( 9017500000102] 0185599 ) শ্রেণী বিন্যাসগ কর। 
যায় । বিশ্লেষণের এই উভয় প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলিতে থাকে। 

ব্যগুনের গঠনভিত্িক শ্রেণীবিন্যাস 
বিদ্বিত ( 00500217 555651) ) স্পষ্ট, ঘুষ্ট, উল্ম, এই তিনটি । 

অনুরণনগত ( 5010011॥; 53661) ) নাসিকা, অর্ধস্থর, পাশ্বিক, 

কম্পনঙাত, এই চারিটি ॥ যে সব ধ্বনি বিদ্বিত, স্বরধবনি স্বরতন্ত্রীয় নয়, 

সেগুলোই অনুরণনগত ধ্বনি ; এর মধ্যে নাসিক্যই সদা অনুরণনজাত । 
স্বরযন্ত্রীয় (19115681) গলনালীয় এবং স্বরতন্ত্রীয় একটি ভাষার 

স্বরযন্ত্রীয় ধবনি। 

অভ্তপ্রতরনি উপাদান (00111008165 01010919510 ০0105010091) 

কোন কোন ভাষায় কোন কোন ক্ষুদ্র অংশ (01209362000 
এক অক্ষর বিশিঃ (50815 9511991০) হয়ে থাকে । কোন কোন 

ত্র একটি মাত্র চূড়া (1090619981) বা একটি মাত্র প্রারস্ত 

(10106 9796) বিশিষ্ট হয় । কোন কোন চূড়া, প্রারস্ত, পরিশিষ্ট 
এবং মাধ্যম একটি ধ্বনিমূল বিশিষ্ট হয় । একই ভাবে কোন কোন 
ধ্বনিমূল একটি মাত্র অন্ত্য উপাদান বা অংশ (০০001901061 

07 6৪৮16) বিশিই হয় এবং একটি ভাষায় অধিকাংশ ধ্বনিমূলই 
অন্ত্য উপাদান বা অংশের সমগ্টিজাত | ক্বরভঙ্গীর অন্ত্য উপাদান 
(10600910101191 :615176015 ) হল স্বরগ্রাম ধ্বনি-রেখ (01601 
15$519 ) এবং অন্ত্যধ্বনিরেখ (69100011781 601060919 ) সমুহ । 

একটি ভাষার অন্ত্যধবনি উপাদান ( 810)965 10017011919510 
00179016801065 ) সমুহের আবিঞ্ষার অন্ত্য উপাদান বিশ্লেষণ (০০029- 
[00175610181 210815515 ) মাধ্যমে কর] যায় । 

৬” 



৮২ ভাষাতত্ত্ 

সন্থায়ক গ্রন্থপঞ্জী 
চ36070810 1901), 090186 7, 18861 2 001115 ০91 71108019010 

4৯10815819, 

(৮ ৮০ ড998110 1) 11000001৬61 21150 8 1000919 (01 ৪, ০109৪ 

£6106615 ০০0170109115091)9 01 4১107611081 1190$- 

21 19105009565, 

00৮1৮ 109. 27-45 01554) 

2) 815 50805106905 101 ৪ 10101991010 110%018007%, 

হ]৫৮,, 23 78--87 (1957) 

€5, 7. 17906106 1) 4৯1৬1219081 ০? 11710110109, 

2) 4৯ 09755 ০91 70৫6177 ].11780156105, 

(01181165 4৯, 75618050709 1$1010157 01)0%01)07% 201)6 7১110061769 ০01 

736175811, 

1,80808£6 36-1-1 (19609) 

চন, 4৯ 91985010 2 £&0 100090০6191) (০ 09501019016 111007119- 

0০5. 

1২010791) 801005010০৮ 0. 21. 172119 2:09110011791155 00 9196501) 
21)819919, 

100905195 4. টব, 4) 2এ 20185106111 01760116706] [010700- 

80991501091) ৬/০9০81555091))9, 

০7725 1, 39767, 

2) 09110020089 067 [01)019196)6. 0157, 



তীয় অধ্যক্ষ 

কথ্য ব্রাংলাল্র প্রবনি বিছাত্র (3605211 21001001985 ) 

কথ্য বাংলার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণে শামরা প্রথমে বাংল। 

অক্ষর সংগঠনের (5911819 907800019 ) পরিচয় দেব । ৬, 0৬, 
৬0, ০2৬০, ৬, ০৬৬-র পৌনঃপুনিকতা অধিক এবং ০০৮০, 

০৬৬০, %৬০-র পৌনঃপুনিকতা কম। বাংল অক্ষর সংগঠনের 
রূপ এ প্রকার। কোন কোন ভাষার ধন বিচারে অক্ষর 

সংগঠন ছাড়া বাক্ মধ্যে বিরতি বা! ধতির (401700075) সনাক্তকরণও 
প্রয়োজন হয় ॥ বাক্শ্রোতের মধ্যে পুর্ণ বা ক্ষণিক বিরতি ভাষার ধ্বনি 

রূপ, এবং বাক্য পায়ে বিশেষ তাৎপর্ধপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

বাংলার সবচেয়ে স্প বিরতি দৃষ্ট হয় বাক্াযশেষে,এ বিরতি দ্বারাই বাক্যের 

শেষ নির্দেশিত হয়। কথা বলতে বলতে আমরা থেমে থাকি এবং 

প্রায়শঃই যেখানে থামি, সেখানে একট? বাক্যও শেষ হয়। বাক্যের শেষে 

বিরূতি ছখাও স্বরভঙ্গীর ধ্বনিরেখার আরোহীসীমার প্রান্তভাগ (661- 
11011)9] 662,00155 01 11009 1101010201017121 001010901) এবং শেষ 

অক্ষরে লঘু শ্বাসাথাত পরিলক্ষিত হয়। এই বিরতিকে 'পুর্ণঘতি, 

ব। 'সাথযতি' (6100129] 101700016) বল হবে এবং /।1/ প্রতীকের 

ছার] চিহিত করা হবে। পুর্ণবতিতে অর্থ ও শ্বাস পুর্ণত। প্রাপ্ত হয় । 

বাংলায় ছিতীয় ঞকার বিরতি পরিলক্ষিত হয় বাক্যের মধ্যে বিশেষ 
ভাব প্রকাশ অন্তে আংশিক বা ক্ষণিক বিরতি পড়লে / | /, বাংল। 

কথার এই ছিতীয় বিন্ুতি উপষতি বা শ্বাসধতি (1১7259 

3017০0019) বলা হবে এবং / | / প্রতীকের ছারা চিহুত করা হবে। 



৮৪ ভাষা তন্ত্ 

বাংলায় যে বাক্যাংশটি এই বিরতিসীমার মধ্যে অবস্থিত, সেই বাক্যাংশের 
শুরুতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে । বাংলায় তৃতীয় প্রকার বিরতি 

দেখ! যায় শব্দসামান্তে (০1 0০910081193 ), যৌগিক ক্রিয়ামূল 
বা শব্খমু (9022]90000 5০10 ), বিশেধ্য এবং নির্দেশকের 
সীমায় (১০০1)17/ 09৮৮/960 0010709179901901%0 2170 0001) 

বিশেষ্য ও নিদিষ্টের সীমায় (10010 200 ৫690101%০ ) এই তৃতীয় 
প্রকার বিরতিকে শব ধতি (21010999817500 1017001 ) বল 

হবে এবং /--/ প্রতীক দ্বারা! চিহিত কর] হবে । 

বাংলায় ষে সব শব, এই ধরনের বিরতি ব। যতি আছে, সে সব 

ক্ষেত্রে বিরতি সীমা বহিভূর্তি সমীভবনের (8551001180100 ) 

অভাব, বিরৃতি সীমা-রেখার পরবতাঁ মহাপ্রাণ ব্যপ্জন ধ্বনিতে মহা- 

প্রাণতার স্থায়িত্ব এবং বিরতি সীমার পরবর্তী অক্ষরে (59112915 ) 
শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য লক্ষিত হয় । উপরোক্ত তিন প্রকার ঘতি প্রতীক 

ছাড়াও শব্ঘতির পরের বাক1ংশে শ্বাসাঘথাত পড়লে /।/ প্রতীকটির 

ব্যবহার করা হবে । বাংল ভাষার শ্বাপাঘাতের কোন শব্রূপগত 

ভূমিকা নেই বরং ধ্বনিগত এবং বিরতি সীমারেখ! নির্ধারণকারী ভূমিক! 
রয়েছে । স্রতরাং বাংলায় শ্বাসাঘাত, বিরতি বা যতি রেখার একটি 

বৈশিষ্ট্য রূপে বিবেচ্য । বাংলায় শ্বাসাঘাত শব বিশেষে উচ্চারণে 

বেশিক বা জোর দেওয়ার জহ্য এবং শব্দের ভিন্নতা নির্দেশের জনও 

ব্যবহৃত হয় । বাঁংল। ধ্বনিতত্বে শ্বাসাপাতের এইবূশ ভূমিকাকে 

জোরাল শ্বাসাঘাত (91710179110 50659 ) বল! হবে এবং /%/ 

প্রতীকের দ্বারা চিহ্িত কর! হবে। জোরাল শ্বানাথাত পড়লে ব্যগ্ন 
ধবনি দৃঢ় (05056 ) ভাবে এবং স্বরধ্বনি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয় । 



কথ্য বাংলার ধন বিচার ৮৫ 

বাংল স্বব্রভঙ্গী 
(821058.]1 11060179001) ) 

বাংলায় প্রথম যে প্রকার স্বরভঙ্গী লক্ষ্য করা ঘায়, ত' হল 

উচ্চ অব্রক্রোহী ধত্রনিব্রেখ (10181) 11105 ০0170] ) 
$ 561 1976 || (সাধারণ ) স্বরগ্রাম চড়? (সে) থেকে খাদের 

দিকে স্বাভাবিক। 

-৯$৪ 11916 11 (সন্দেহ) স্বরগ্রাম স্বাভাবিক এবং সঙ্গতলরেখ 
(সে) থেকে খাদের দিকে সংক্ষিপ্ত (জানে )। 

% 86118107611 ( জোরাল ) স্বরগ্রাষষ বেশ চড়া! এবং দীর্ঘ (সে) 
থেকে খাদের দিকে স্বাভাবিক । 

$8০119079 1 (জোরাল ) স্বরগ্রাম নীচু (সে) থেকে খাদের 
দিকে চড়া এবং দীর্ঘ (জানে )। 

উচ্চ অবরোহী ধবনিরেখ স্বরভঙ্গীর আদিতে জোরাল শ্বাসাণাত /// 
পড়লে স্বরগ্রাষণ চড়ে ধায় এবং অনাদিতে পড়লে স্বরগ্রাম নেমে যায়। 

বাংলায় দ্বিতীয় প্রকার স্বরভঙ্গী হল সমতল ধনত্রনিত্রেখ (10561 

০0176001 )। 

বাংলার তৃতীয় প্রকার স্বরভঙ্গী লক্ষিত হয় নিন আর্রোভী 
প্রতনিত্রেখ (10 1151176 50106001 ) । 

1 8০-19176 || (প্রশ্রবোধক ) ম্বরগ্রাম খাদ থেকে চড়ার দিকে। 

এই ধরনের বাক্য সাধারণতঃ শব্দ ধতি /--/ সহই অধিক লক্ষ্য 

কর] যায়, তবে শ্বাস ও উপযতি 11 | সীম! সম্থলিতও হতে পারে । 

প্রশ্নরবোধক বাক্যে যতি অনেক সময় রক্ষিত হয় না, প্রশ্নবোধক 

বাক্যের অন্ত্য স্বরধবনি দীর্ধাযিত হয় এবং বছ ক্ষেত্রে শেষ অক্ষবু 
( 1078] 55112016 ) প্রলম্থিত (৫12৬1) হয় । প্রলন্িত শেষ অক্ষর 
হল স্বরভঙ্গী ধ্বনিরেখ (০০06081) নিরপেক্ষ । আপেক্ষিক দীর্ঘ শেহ 
অক্ষরের জন্যে/£/ প্রতীক চিহ ব্যবহার কর। যেতে পারে । 



৮৩ ভাষা তত্ত্ 

“সে জানে" এই শব্দ ছটির ঘে-কোন একটিতে জোরাল শ্বাসাপ্াত 
পড়তে পারে । 

155 11979 11 

1585 1 71806 1 

ছে বাক্যেই শেষ অক্ষর আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ /:1 হতে পারে। 

লক্ষণীয় যে, যখন 'সে' শব্দটির উপর জোরাল শ্বাসাঘাত পড়ে, 
তখন তার পরেই শ্বাস বা উপধতি পড়তে দেখ! যায়; আর যখন 

জানে" শবটির ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাস বা উপধতি পড়ে না । 
উভয় ক্ষেত্রেই জোরাল শ্বাসাঘাত /*/ স্বরগ্রামের ধ্বনিরেখকে চড়ায় 

নিয়ে যায়, বিশেষতঃ “জানে'র ক্ষেত্রে । 

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, নিয় আরোহী ধ্বনিরেখ-এর গপর 
শ্বাসাঘাত পড়ল স্বরগ্রাম চড়ে যায় । 

বাংলায় প্রশ্রবোধক চিহ্ন “কি” যুক্ত হলে, নিয় আরোহী ধ্বনিরেখ 
(10৮ 715116 001776901) প্রশ্রবোধকভাকে ম্পই করে তোলে । 

ণ 56 718717211 

অথব' 
15৩10102109 || 

তাথব! 
86110173100) 
অথব। 
1 3৩ 10 18001 

লক্ষনীয় যে, জোরাল শ্বাসাথাতের /+/ উপস্থিতির ফলে “সে র 
প্র // শ্বাস ব! উপঘতি এসে যাওয়ায় “কি পরবতাঁ বাক্যাংশের 
তন্তভূক্তি হয়ে যাচ্ছে । 

বাংলায় প্রশ্নবোধক শব সহ সাধারণ জিজ্ঞাসাপুর্ণ বাক্যে নিয় 
সবরোহী ধ্বনিরেখ (81105 ০000০01) দেখ যায়, তবে প্রশ্নবোধক 
শা: স্বরভঙ্গী চড়া থাকে। 



বাংল! স্বরতঙ্গী ৮৭ 

$8০110-1206 | 

প্রশবোধক বাকো জোরাল শ্বাসাধাত পড়তে পারে । 

$ 85 10-0206 1। 

মাত 11, 1206 || 

লিল্গ অবক্রোহ্থী পশুতরনিত্রখ (10 91115 00100001) হল 

বাংলার চতুর্থ প্রকার ম্বরভঙ্গী ! এই ধ্বনিরেখ এর উদাহরণ, 

২৯৯ 89 1 10/19106 11 

বাংলায় নির্দেশাত্মক ও অমুজ্ঞাস্তচক বাকোর স্বরভঙ্গী নিয়রূপ 

হতে পারে । 

$ 01 0811, 801 

এখানে “যাও নির্দেশাত্ক বা অনুজ্ঞান্তচক হতে পারে। 

বাংলায় পঞ্চম প্রকার ধ্বনিরেখ অনুজ্তাসূচক উঠতি পড়তি 

গুলরনিত্রেখথ (1156-11-15 ০0106001) 

/২-৯ 01 । 0911-77190 || 

নিষেধার্থক 'না” যোগ করলেও এ বাক্যটির অর্থবৌধকতা প্রায় 
একইরূপ থাকে । 

/২-৯ [01 1 6811-1801008 ॥ 

কিন্ত এ বাকাটিই সাধারণ উচ্চ অবরোহী ধবনিরেখ (10181) ি11- 

106 00101001 ),হলে অর্থের পরিবর্ত ন ঘটে যায়, 

$ 00101 1 0211--150109. | 

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে কথ্য বাংলায় অন্ততঃ পাচটি ধ্বনিরেখ- 
ভঙ্গী পাওয়া যায় যেগুলে। বাংলার অতিরিক ধ্বনিমুল (50118 9০৪- 
121010681 1)1)0110119 ) দূপে বিবেচ | ; 



৮৮ ভাষাতত্ত্ 

১। $ উচ্চ অবরোহী (10120 21115 ০0176001) 

২। -৯সমতলরেখ (1991 9006001 ) 

৩। 4 শিয় আরোহী (109% 115178 ০0170001 ) 

8 | ধ& নিয় অবরোহী (109%/ 11105 0010600] ) 
৫।| /৩উঠতি পড়তি (7050-2811-059 ০0160] ) 

বাধন। ধ্বণিতত 
শিষ্ট কথ্য বাংল। ধ্নিমুল 

(71100917765 07968110910 00110900191 732112911 ) 

আধুনিক কথা বাংলার ধ্বনমূল তালিকায় উনব্রিশটি ব্যঞ্জন, 
চারটি অর্ধস্বর, সাতটি মৌখিক স্বর ও সাতটি সানুনাসিক স্বর-- 

মোট সাতচল্লশটি ধ্বনি রয়েছে । 

বাংল ব্যঞ্ন ধ্লিগ্ভল তালিক। 
লগ ওষ্ঠ্যা দস্ত্য মূর্ধন্য 

ব্প্রাণ 2প £ত চট 

১ 0) ফ [1)থ 0) ঠ 

রা তি ই কা 
লোষ মহা প্রাণ 91ভ এ) ধ 015 

নাসিক [0ম 1 ন/ন 

তাড়নজাত 'র [ড়/ঢ 

পাশবিক ]ল 

উম্ম 8 স/শ 

তালব্য 

০ চ 

শেন 

] জ/ষ 

7 

কণা 

ক 

1 খ 

$স/শ/ধ 10 হ 



বাংল ধ্বনিমূল ৮5 

বাংলা ব্যঙজনধরনিমুল বিশ্লেষণ 
আধুনিক কথ্য বাংলার ধ্বনিমূলগুলি সাধারণত: উচ্চারণে কোক্রল 

(19715 ) এবং স্বরমধ্যবর্তা অবস্থানে (101057%0081109119 ) ধবনি- 
গুলোর কিছুট। উল্মীভবন পরিলক্ষিত হয়। 

ওষ্ঠ্যধনিস্তুজ /2 01 ০ 011 001 
বাংল] ওষ্ঠ্য ধবনিগুলি উভ ওষ্ঠা-পবনি । 

/01)/ এবং 1011 মহাপ্রাণ স্পট (5600 10911075005 850119- 

90 17616259 ) অথব। উল্ম (51211817 ) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় । 

অনেক £ফ্চত্রে /01)/ ধবনির আদি, মধ্য, অন্তা সব অবস্থানেই উদ্মী- 

ভবন হয়, তুলনামূলক ভাবে /1/ ধ্বনির উদ্মীভবন কম । সাধারণত: 

স্বরমধ্যবতাঁ অবস্থানের উচ্চারণে /01)/ ধ্বনির উন্মীভবন লক্ষ্য কর! 
যায় । অসতর্ক উচ্চারণে /10/তে উভ ওষ্ট্যের স্পর্শ খুব আলতো- 
তাবে লাগার লে ধ্বনিটি অনেক সময় নাসিক্য /%/ ধ্বনির মতো! 
-শানায়। 

ছত্তযপ্ুতনিমল । £ 00৫ ৫1; 0119/ 

বাংল দক্ত্যধবনিমূল সমুহ সাধারণত: জিহবা গ্রভাগ ও উপরের পাটি 

দাতের সংস্পর্শে স্ষ্ট হয়, তবে কখনও কখনও সতর্কভাবে উচ্চার- 

কালে ধ্বনিগুলি উভদন্ত্য (1051 491769] ) ধ্বনিরূপেগ উচ্চারিত 

হতে পারে। 

অপোঁষ মহাপ্রাণধবনি /(1)/ অনেক সময় ঘুটিতা সহযোগে উচ্চারিত 
হয়। নাসিকা দন্তাধবনি /0 1| মুরধন্য, ধবনির পুরে মুধ্নন্া, তালব্য 
ধ্বনির পুরে তালব্য, দস্তাধবনির পুৰে দন্ত্য রূপে, অন্যথায় দন্তযমূলীয়রূপে | 

উচ্চারিত হয় । 

/ 19 / ধ্বনিটি / ! /ধবনির পূর্বে নাসিক্য [1 ] ধবনিরপ প্রাপ্ত হয়। 

|1| ধবনির পর /৫/ ধ্বনি পাশবিক তাড়নজাত ধ্বনি । সংযুক্ত / 1 ৫| 



৯৪ ভাধাতত্ত্ 

/1/ ধ্বনির মতো! শোনায় । /1/ এবং /1/ ধ্বনিমুল সমুহের সহধ্বনি- 
গুলি উচ্চারণ স্থান ও রীতিতে তালব্য থেকে মুধন্য ধ্বনি পর্বস্ত বিস্তৃত 
হওয়া! সত্বেও এ ধ্বনি ছটিকে দন্তাধবনি ধরার কারণ এই ঘষে, 
দন্ত্যধবনিমূল এবং // ধবনিমূলের পার্খধবনি সমুহের সহধ্বনিগুলি এবং 
/01 ধবনিমুল সমূহের পার্খবধবনি সমূহের সহধ্বনিগুলি একই প্রকারের । 

 ধ্যনিটি একটি দস্ত্য পরবাঁ কম্পন ও তাত্জনজাত ধ্বনি (999 

06101211011] 01 180), এই ধবনিটি মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে তাড়ন- 

জাত আদি অবস্থানে কম্পন ব' তাড়নজাত সঙ্গে সঙ্গে কিছুট। আন্দো- 

লিত। এই আাদি অবস্থানে বা কোন স্প.ই ধ্বনির বিশেষতঃ ওষ্ঠ্য বা 
মূরধহ্য ধ্বনির পর অনেক সময় প্রলন্বিত (০0061100817) 1, 

মধন্য প্রনিমূল | 0 ৭ ঘ| 
জিছবাগ্রভাগ দস্তযমূল বা! মূর্ধাতে স্পর্শ করার ফলে মুরধন্য ধ্বনি 

স্ষ্টি হয়। / [ / ধ্বনিমুল মুর্শাতে জিহ্বাগ্রভাগের ভাড়নজাত স্পর্শের 
ফলে স্থষ্ঠি হয়, কিন্তু শন্তা অবস্থানে কোন ব্যগীনধ্বনির পর উচ্চারিত 

হলে এট] তাড়নজাত ন। হয়ে বরং প্রলম্থিত মুধ্ধঘহা ধবনিরূপেই উচ্চা- 

রিত হয়। 1] ধবনিটি /]| ধবনিমুলের পুরে মূরধধন্য পাঙ্থিক ধ্বনিরূপে 
এবং /[]| পরম্পুর] দীর্ঘ মুধন্য পাশবিক /]/ ধবনিরূপে উচ্চারিত হয়। 

স্পট ধবনি মূল /0/ এবং তাড়নজাত প্রলহ্িত 11 ধ্বনিমূল ছুটির 

মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরিপুরক পরিবেশঙ্গ/ত অবস্থান (0010013191)০- 
10915 01511101101) )আছে । 

ছেটি ধ্বনির অবস্থান নিম্নর শ :__ 

স্পংট ধবনিম,ল /0/ আদিতে ( সন্ধিবিরতি পরবর্তী অবস্থানে ) 
যুগ্মীভবনে /00/ ও /00/ এবং কোন কোন সংযুক্ত ব্যগ্তনধবনিতে 

ব্যবহৃত হয় | অপরদিকে /£/ ধ্বনিমুল অন্ত্য অবস্থানে ( সন্ধিবিরতি 

পুধে) স্বর মধাবত্াঁ অবস্থানে এবং 11011 প্রভৃতি সংযুক্ত ব্যঞ্জন- 
ধ্বনিতে সাবহাত হয় । 



ব্ঞ্রনধ্বনি মুল বিশ্লেষণ ৯১ 

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে / ৭ / এবং / 1 / একই ধ্বনি- 

মূলের সহধবনি কিনা । কিন্তু দেখ] যায় /9/ এবং /£/ ছুটি ধনিই 
আদি অবস্থানে বসে এবং ছুটি ধ্বনির নামকে ( ডঅ এবং ভুঅ ) 

ভিন্নার্থক নুঃনতম শব্' জোর ( 1111711091 70217 ) ধরে নেওয়। যাঁয়। 

তা ছাড় ইংরেজী থেকে কৃতধণ, বাংল শব্' ভাগ্ডারে আত্মসাৎ শব্দে 

0/ ধবনিটিকে /[1 ধ্বনির মতোই জ্বরমধাবতাঁ অবস্থানে, এমন কি অস্ত্য 
অবস্থানে ব্যব্ৃত হতে দেখা যায়-যেমন 10 এবং 19961; 

সুতরাং /0/ এবং /[/ ধ্বনি সম্বলিত বিপরীতাথক নুনতম শব জোড় 
(1001101109115 0901)69,9111)5 12119 ) পাওয়। সম্ভব । 

কাজেই / এ/ এবং | [ | ছটিকে একই ধ্বনিমূলের সহধবনি ন। ধরে 

ছটি স্বতন্ত্র ধ্বনিমূলরূপেই ধর? হয়েছে । হদিও ধ্বনিমূল ছুটির 

বৈপরীত্য খুব বেশী নয় । 

তালব্য পত্রনিমুল /০ ০1331) 8 
তালব্য ব্যপগ্তনধ্বনি মূল /0/ এবং /1/ ঘুট ধবনি | অর্থাৎ এই ধ্বনি 

উচ্চারণে প্রথমপর্ব তালব্য স্পট ধ্বনির মতোই, যখন জিহ্বা গ্রভাগ 

নিম্নদন্তের প্শ্চাদভাগ স্পর্শ করে । এই ধ্বনি উচ্চারণে দ্বিতীয় পৰ 

(8) বা (2) কিংবা দ্রেত কথাবার্তায় আদি বা মধ্য শবস্থানে [3] 

বাহ] হয়ে যাঁয়। 

[)] ধ্বনিমূল আদিতে বা /॥/ ধ্বনিমূলের পর আলতোভাবে 

উচ্চারিত হলে [ 2] রূপে ভ্রুত হয়। 

দন্তয /9/ এবং ভালব্য 18/ ধবনন ছুটি আমর। স্বতন্তরধবনিমূলরূপে 

ধরেছি । পশ্চিমবজের কথ্য ভাষায় 181 ধ্বনিমুলের 101, 1001, 111 

এর পূর্বে দ্ত্যু সহধ্বনি রয়েছে, 1/1/ এবং /0/ এর পুরে এবং সংযুক্ত 

ভাবেও এটি দক্ত্য ধ্বনি। 111 ধ্বনিমূলের পুর্বে সংযুক্ত হলেও এটি 
দন্ত ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক কথ্য 
ভাষায় |9/ এবং | ৪ / ছুটি স্বতন্ত্র ধবনিমূল ; কারণ শব্দ আদি, মধ্য ও 



৯৭ ভাষাতত্ত্ 

অস্ত্য সর্ব ভবস্থানেই ছুটি ধ্বনির উপস্থিতি পাওয়! ধায় । উদাহরণ, 
আদি মধ্য অস্ত্য 
/501/ /55128/ /02851 

/3211/ 18818119881 
সুতরাং সব অবস্থানেই /5/ ও /8/ এর টৈপরীত্য দেখা যায় । 

ক্ঠ্য হা ভিহ্বামুলীয় /€ 107 ৪ প্রা গ1/ 
/%/ একটি নাসিক্য ধ্বনি, এ ধ্রনটি শব্দের আদিতে কখনও 

বসে না বাছ্িত্ব হয়না । /1/ ধ্ব্ন উচ্চারণ স্থান ও রীতির দিক 
থেকে কণ্ঠা উচ্মধবনি নয়, তনু এটিকে কগ্ঠাধ্বনিরূপে দেখাবার 
কারণ হল এই যে, ধ্বনিটি উচ্চাদুণ স্থানের দিক থেকে কহ ধ্বনিরই 
নিকটবতাঁ এবং /%/ ধবন্নর মতো এই ধ্বনির ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ । 
/1)/ ধ্বনিটিকে কোন কোন ধ্নিবিদ জন্তা অবস্থান ছাড়া অন্ত 
অবস্থা-ন নোধধ্বশিরূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্ত গোষ এনং অগোষ 
1/ ধ্বনির মধ্যে উচ্চাঞ্ণ রীতিগত পার্থক্য খুন স্পট নয়। 

ধ্নিযুগ্মীভতন 
ধবনিগত দিক থেকে নিয়োক্ত অবস্থায় ন্যগ্তনধবন্ন দীর্ঘরূপে 

উচ্চারিত হতে পারে । ওযঠ্য এবং দত্ত ধবনিসমুহ, আগে একক স্বর- 
ধ্বনি এবং পরে /7/ ধ্বনি থাকলে | যেঙ্গন [ ৮০178], | (6127$ ] 
ইত্যাদি! নানিক্যধ্বনি সমূহ স্পট ধ্বনির পূর্বে । 
যেমন (0210:9109 ] 

উপরোক্ত অবস্থানে এবং পরিবেশে বঞ্জনধ্বনির দৈর্্য টপরীতা- 
সচক নয় (1001) ০৭0018311০), অন্যান্য ক্ষেত্রে বাগুনধ্বনির 'দৈর্ধা 
বৈপরীত্য স্চক ( ০0108511$9 ), এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ ব্যঞ্জনগুলিকে 
যৃ্মীভূত সংযুদ্ (26170170819 ০105/0ও ) ধরা হয়েছে । যেমন, 

। 268 1121: 81, [0116] 101: ৫ [81880] /818 : ০1 
ইতাদ। 



বাংল ব্যপ্তন ধবনিমুল ৯৩ 

ব্াংল। ব্যঞ্জনধনিমুল 

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ন্যুনতম বিপরীতার্থক শব্দ ভোড় 
ওষ্ঠয দন্ত মুন) তালব্য কণ্ঠ 
10018 21) 1212. ০8] 121 

10212 ৫00 0919 121 621 

[01191701281 017917. ০112] 10091 

01001801021 017919 11081 9119] 

11021:9 10021) 89] 178] 

ব্যর্জঅধবনিমুল 

এচ্চারণ গীতি অনুযায়ী নুনতম বিপরীতার্থক শব্দ জোড় 

অলগোষ বোধ অযোষ গোষ 

স্বল্পপ্রাণ স্বল্প প্রাণ মহাপ্রাণ মহাপ্রাণ 

1081) 02) [010911 01610 

121) ৫21) (07811 01910 

[81) 081) [1791 01061 

02) 181) ০1791 71701 

21) 0810 . 10091 81761 

নাসিব্য তাড়নজাত / পাশ্বিক উম্ম 
০2110 17729. 5212. 

০810 11212 12117. 

০82 11918. 



৯৪ ভাষাতত্ত 

হ্বরধবনিমূল স্বরধ্বনি বনাম অধ- মৌখিক বনাম সানুনাসিক 
নানতম স্বরধ্বনি / ন্যুনতম স্বরধবনি / নূনতম 
বিপরীতার্থষ বিপরীতার্থক বিপরীতার্থক 
শব্দ জোড় শব্দ জোড় শব্দ জোড় 
11711 ০৪) চাই ০81 চাই 6111 বিধি 1011 বিধি 
10761 586 চায় ০৪6 চাএ ৪ এর হা একর 

1070] ০90 চাও ০80 চ1ও 1৪ ট্যাক 12 টণ্যাক 

1019] 398 যাউ 1909 যা-শ 18 বা চন বা 

10701 83701. শরণ 85010 ম্মরণ 

1070] 0০ পো! 17০0 পো। 
110] মটু [টু 

বাংজ। স্বব্রত্রনি 
মৌখিক সানুন।সিক 

সম্মুখ গ্শ্চাও সম্মুখ পশ্চাৎ 
প্রন্থত গোলাকৃতি প্রস্যত গোলাকৃতি 

উচ্চ ?ইঈী আউউ উচ্চ র্ 
উচ্চমধ্য ০ এ ০ উ উচ্চমধ্য 5 টে 
নিয়মধ্য ৪ আয ০ অ নিয়মধ্য %& ০ 

নিয় ৪ আ নিয় ৪ 
বাংল। স্বরধ্বনিগুলির সহধ্বনিমূলক বৈ৮এ; (5119111901০ 

ড21781101)) খুব বেশী নেই । মৌথিক ও নানুনাসিক সম্মুখ স্বরধঝনি- 

সমূহ এবং 1৪8 প্রন্থত, পশ্চাৎ স্বরধ্বনিসমূহ গোলাকৃতি। উচ্চ 

স্বরধ্বনি সমূহের উচ্চতা সর্বোচ্চ থেকে নিয় পুর্স্ত বিস্ত'ত। 

পশ্চাৎ গোলাকৃতি স্বরধবনিসমূহ খুব বেশী গোল নয়। সুক্াংশে 

(10101099905 ) একটি স্বরধ্বনি থাকলে ত। দীর্ঘ হয় । পশ্চাৎ 

স্থরধবনিসমুহের পারস্পরিক মান 

অপেক্ষা! অধিকতর নিকটবত | 

( %81059) সম্মুখ স্বরধ্বনি 



বাংল। স্বরধ্ধনি মৌথিক ও সানুনাসিক ৯৫ 

সানুনাসিক ব্বরধবনিগুলি মৌথিক স্বরধবনি অপেক্ষা তুলনা মুলক- 
ভাবে উচ্চতর । নাপিক্য ব্যগনধবনির পরে মৌখিক ও সানুনাসিক 

স্বরধবনির মধ্যে বৈপরীত্য নেই ; এই পরিবেশে স্বরধবনিগুলি সানুনাসিক 

হয়ে পড়ে এবং উচ্চ স্বরধ্বনিগুলি নিয় ব্বরধবনি অপেক্ষা অধিকতর 
সানুনাসিক হয়। 

সানুনাসিক স্বরধবনির সানুনাসিকতা। খুব প্রবল নয়, নাসিক্য 

ব্যগ্জনধ্বনি সংলগ্র মৌধিক স্বরধবনির সানুনাসিকতা তুলনামুলকভাবে 
সানুনাসিক স্বরধবনি অপেক্ষা বেশী । সম্মুখ উচ্চ | ধ্বনি উচ্চারণে 

দীর্ঘ হলে আপেক্ষিকভাবে উচ্চতর বদ্ধাক্ষরে (০19990 5119016 ) 

// অথবা // এর আগে থাকলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন, /£ ০/ পরে বসলে 
কিঞ্চিৎ মধ্যবতাঁ (০500811290 ) এবং / £011910]র পরে 
কিছুট? মুর্ধন্য | 

নিয় স্বরধবনি 12 ঠিক সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোনটিই নয়। 
সম্মুখ নিম্ন মধ্য স্বরধবনি 18/ র পৌনংপুনিকতা। ( 2ি9৫06110% ) 

অন্যান্ত মৌখিক স্বরধবনির চেয়ে কম | এই স্বরধ্বনিটি ভাষায় নবাগত। 
পশ্চাৎ উচ্চ স্বরধবণি /0/ সম্মুখ উচ্চ /1/ ধ্বনির মতই দীর্ঘ 

উচ্চারণে উচ্চতর এবং অক্ষরের অন্ত্য-অবস্থান / £/ ব1। /0/ ধ্বনির 
আগে থাকলে কিছুটা নিম্ন । পশ্চাৎ উচ্চ মধ্য 109/ ধ্বনি খুব 

গোলাকৃতি নয় । পশ্চাৎ নিম্ন মধ্য /9/ আরে কম গোলাকৃতি। 
বু আক্ষরিক (09155511801) সুস্মাংশের অন্ত্য অবস্থানে 

/09/ ধ্বনি হয় না । একাক্ষরিক স্ুল্াংশের অন্ত্য অবস্থানে /9/ ধবনির 
উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। 

অর্ধ স্বব্রধ্নি 
স্বর ও অর্ধ স্বরধবনির মধ্যে বৈপরীত্যের উদাহরণ নিয্নোক্ত ন্যুনতম 

বিপরীতাথক শব্দ জোড় থেকে পাওয়া যায় । 
12 (শালিক! ) 12 (যা!) 
191 ( এ শালিকাই ) 181 (আমি যাই ) 
189 ( শালিকায় ) 08৫ ( সে যায়) 
1৪০ (শালিকাও ) 18? (তুমি যাও) 



৯৬ ভাষা তন্তু 

॥ এবং মু-এর মধ্যে বৈপরীত্যন্চক শব্দ €জাড় দুশ্রাপ্য । 

বাংলায় / ৪৫. ০1| এই তিনটি আক্ষরিক ত্বরধ্বনির কোন অনাক্ষরিক 

রূপ নেই । আক্ষরিক |1 0০০1 শ্বরধ্বনিঞুলির অনাক্ষরিক রূপ 

|| %€?1স্বরপরবর্তা এবং ক্বরমধ্যবতাঁ অবস্থানে, এবং 82 

কখনো কখনো ব্যপগ্তুন ব। যতির পর স্বরপূর্বৰ্তা অবস্থানে ৰসে। 

সংযুদ্ত অর্ধস্বরধবনি স্বরমধ্যবতীঁ অবস্থায় ছ-এক জায়গায় দেখা ধায়» 

যেষন। 901 9919 |, 

ধতি পুর্ববর্তা অন্ত্য অবস্থানে স্বর ও অর্ধস্বরধবনর মধ্য বৈপরী- 

ত্যের উদাহরণ বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অনাদি অবস্থানে বর ও অর্ধ- 

স্বরধবনির মধ্যে বৈপরীত্যের উদাহরণ বেশ কম। 

অধন্বরধবণন /€/-র পৌন:পুনিকতা অধিক এবং অনুরূপ (০০: 
[993010010% ) আক্ষরিক 16/ স্বরধ্বনির পরম্পরায় বৈপরীত্যস্থচক 

উপস্থিতি যথেষ্ট দেখা যায় । 

অধন্থর /2,-র পৌনঃপুনিকতা কম এবং স্বরধবনি /0/-র পরম্পরায় 
বৈপরীত্যের উদাহরণ বেশী নেই । 

অরধন্বর 11/-র পৌনঃপুনিকতা অধিক এবং 11 স্বগধ্বণির সঙ্গে 

বৈপরীত্যের যথেই উদাহরণ পাওয়া ঘায়। 

অধ+ন্বর | -র পৌন:পুনিকতা খুবই কম এবং /0| স্বরধবনির সঙ্গে 
বৈপরীত্যের উদাহরণ নেই বললেই চলে । 

আক্ষত্রিক ও অনুক্রুপ অনাক্ষপ্রিক 

স্বর্রপুত্তনিত্র ব্রৈপরীত্য 
1 ণ 9 5 ্ 0 ৩ 

ণ / ডি রি 
2. 021 ০21 099 0989 1803 190 929 

নি ০ চি , চে 

6 891 9০] ০68 368 1০0 1509 -- 

0 17001 ০০? 006 50€ ০ 80০9 8০০ 

1 ৫1] ৫11 016 101] 0109 -. 

010] 010] 01061 সপ 000800 ৮ 



বাংলা নাসিক ব্যঞন ও সাম্ুনা সিক জ্বর ৯৭ 

এ ছাড়া আরও অতিরিক্ত পরম্পরার উদাহরণ দেওয়া ধায়, 

/০৪ ০০/যেষন, 1095, 01099, 10১০9, 086 ইত্যাদি। 
1 নি / ্ /* 

তিনত্বরের পরম্পরার উদা হরণ, 

/85৪ ৪5০ 988. ০2০ ৪19 015. 299 (9০0৪ ) 2119/ 
/্ি /্ি /ি নি দি নি 4 4৯ ? 

নানিক্য ব্যগ্ীন ও লানুনাসিক স্বব্রপ্ত্তনিব্র সম্পর্ক 

একটি ভাষার নাপিক্য ব্যঞ্তন ও সানুনাসিক স্বরধবনি বিচারে 

তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় 

১। নাসিকা ধ্বনিগুলোয় নাসিক্য এবং নাসিক্যহীনতার মধ্যে 

বৈপরীত্যের অভাৰ কতটা ব্যাপক ? কেবলমাত্র কি একটি অবস্থানেই 
নাসিক্য ও নাসিকাহীনতার মধো বৈপরীত্য খু'জে পাওয়। যায়? 

২। সানুনাসিক স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা কি কোন নাসিকা 
ব্গ্জনধবনির বা কোন ধ্বনিমূল জোড়ের নিরপেক্ষ বৈপরীতোর 
( 821010)101)01061006, ৪. 19811 01 101101610)65১ 10101) 01061 11 

901716 00109111210 (626016 00 21০ 011)61৮/150 14917110281 

8110 00107199560 01 16580195101 ৪1] ০01 ৮/10101) ০০০1 17) 

8115 00109] 01101)9106 ) সঙ্গে পরিপুরক পরিবেশজাত ? 

৩। নাসিক্যব্যগ্রন এবং সানুনাসিক স্বরধবনির অবস্থান কি 

এইরূপ যে নাসিকা বৈশিষ্ট্যটকে স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল না ধরে অতিরিক্ত 
ধ্বনিমূল ধর যায়? 

বাংল? ভাষার ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্রের উত্তরই নেতিবাচক । 
বাংলায় মৌখিক--নাঁসিক্য বৈপরীত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়রূপ £ 

১। বাংলায় কোন নানিক্য ব্যগ্তনের পুর্বে 71 পরে মৌখিক ও 
সানুনাসিক জ্বরধবনির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই । 

খা.” 



৯৮ বাংল! নাঙিক্য ব্যগ্চন ও সানুনাসিক ম্বর 

২। // ধ্বন্টি আদিতে বলে না এবং /য/ পরম্পরাও হয় ন1। 
৩। নাসিক্য ও সানুনাসিক ধ্বনিগুলোর আদি অবস্থানে সংযুক্তি 

ছাড়া অন্য সমস্ত নাপিক্য ধবনিগুলোর মধ্ো বৈপরীত্য রয়েছে । এই 

বৈপরীত্য নিম্নোক্তভাবে দেখানে। যেতে পারে £ 

আদি অবস্থানে, 12095208728 ₹28, 

অস্ত্য অবস্থানে, 81072217782 78728. 

ব্যগ্তনদুর্ব অবস্থানে, ৪11072210078707-8 07480 (০ 
ব্ঞ্রনধবনি ) 

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার বর্ণন। প্রসঙ্গে একথা বলা হয়ে 

থাকে যে, কোন ব্যঞগ্ন্ধবনির পুৰে নাপসিক্য ব্যগ্তরনধ্বনিগুলির মধ্যে 

বৈপরাত্য নেই, অর্থাৎ কেবল সমস্থানজাত (1)00)01521710 ) 
নাসিক/ই সম্ভব, যেমন /109/, /110/ ইত্যাদি । কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে 
এমন অনেক ওদাহরণ আছে, যেখানে ব্যঞ্জনধবনির পুৰে অসমস্থানজাত 
(10010-101000158010 ) নাপিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দেখা ধায় । এ 

ধরনের বৈপরাত্যের ঙ্দাহরণ, 

11191000 8917017  21011 

187709 18018 ৪111 

00909 98712. 0910010৫, 
12712 

2.00917008. 

8507109 

অনেক ভাধায় ধ্বনি উচ্চারণ স্থান ও রীতির বিচারে পান্ুনাসিক 
স্বদধ্বনগুলোকে স্বরধবনি+নাপিক্য ব্ঞরনধ্বনি ধর] হয়। বাংলায় 
যেহেতু সবগুলো মৌখিক স্বরধ্বনিরই সানুনাসিক রূপ আছে, সে কারণে 
সানুনাসিক স্বরধ্বনিগুলে। এভাবে বর্ণনা কর] সম্ভব কিনা, বিবেচ্য । 
বিস্তু অবস্থানগত বিশ্লেষণে বাংল! নাসিক্য ব্গ্রনধবনিগুলোর একটির 
সাঙ্গ অপরটির সব অবস্থানেই পুর্ণ বৈপরীত্য দেখ। যার, ত। ছাড়া 



বাংল। নাসিক্য ব্যগজন ও সানুনাসিক স্বর ৯৯ 

প্রতিটি নাপিক্য বঞ্জনধবনি সানুনাসিক স্বরধ্বনির সঙ্গেও বৈপরীত্া- 

পর্ণ । যেষন, 

৪1081 61197) 

[20105 591) 

179,780 627 
1881 ৪ 

25 58. 

কোন কোন ভাষার ন৷সিক্যগুণকে ভাধাতাত্তিকের। একপ্রকার 

স্বরাধাতরূপে বর্ণন' করেছেন, ধার এলাকা হল স্বর ও ব্যগ্তীনধ্বনিমুল 

কিংবা স্বর ও ব্যপ্তীনধবনিমূল ক্রম । বাংলায় নাসিক্য বা সামুনাসি- 

কতাকে নাপিক্যভবন বা সামগ্রকতাগুণ হিসেবে বিবেচনা করার বা 

অতিহিক্ত ধ্বনিমূল রূপে গ্রহণ করার পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি সমুহ 
উত্থাপন কর! চলে £ 

(ক) ম্বরধবনিক্রম (%০%/০] 560009009 ) কেবল সানুনাসিক 

বা মৌখিক ; এধানে মৌখিক /সানুনাপিক ক্রম কিংবা সানুনাপিক/ 

মৌখিক স্বরধ্বনি ক্রম নেই । 
(খ) নাসিক ব্যগনধবনির পর কোন সানুনাসিক, মৌখিক 
বৈপরীত্য নেই । 
(গ) প্র্তটি মৌখিক স্বরুধ্বনির সানুনাসিক সমধ্বনি রয়েছে । 

(ঘ) ঘোষ ব্যগুনধবনির চেয়ে নাসিক্য ব্যগরনধবনি সংখ্যা কম। 

(ড) কোন কোন রূপগত ধ্বনি পরিবর্তনের ( 270101)0 

0102001010 01708 ) ক্ষেত্রে সান্গনাসিক স্বরধ্বনি ও নাপিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি বিনিময় দেখা যায় । যেমন, [80118 ও 1910108, 
€চ) আনুনাসিকতার রূপমুলগত তাৎপধ রয়েছে, 

যেমন, 2 ও 18, 

উপরোক্ত কারণগুলে। তে কথ্য বাংলায় আন্ুনাসিকতাকে 

স্বরাঘাতরূপে বিবেচনা কর! হয়নি কারণ, 
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আনুনাসিকতায় স্বরাঘাতের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য অনুপন্থিত । 

আন্ুনাসিকতার অবস্থানক্রম অক্ষর বা তার চেয়ে ঝড় কোন 

অংশের ক্রম অন্সাসরে বর্ণন। কর। সম্ভব নয় । তা ছাড়া স্বরাঘাতের 

ংগে সংশ্লিষ্ট ছুটি বৈশিষ্ট্য আনুনাসিকতার. ক্ষেক্ে অনুপস্থিত । 
প্রথমত: জ্ররাঘাতের মতে! আনুনাপিকতার আরম্ভ ও শেষ সীমা 

নির্দেশক বৈশিষ্ট্য নেই, দ্বিতীয়ত: হ্বরাঘাতের মতে৷ মানুনাসিকতার 
প্রবল মাধ্যমিক, হুর্ধল ইত্যাদি রূপভেদ নেই । 

একটি স্ুক্মাংশে (01005001610) 0৬, 00৬20 রষে 
কোন একটি, ছুটি বা তিনটি ই ব্যপ্ন বা চারটিই নাপসিক্য হতে 

পারে। পুর্ব বা পরবতী ব্যঞ্জন নাসিক্য না৷ হলে ৬:এবং ৬* সানুন 

সিক হতে পাবে । আনুনাসিকতাকে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করে 

আনুনাসিকতার দ্যেোতনায় স্বাভাবিক কোন চূড়া (1১০91) স্বীকার 

করে নেওয়া বা প্রতিলিপির সুবিধার চেয়ে আনুনানিকতাকে যথাযথ 
অবস্থানে স্বতন্ত্র ধবনিমুল ধরে নেওয়া! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । তা ছাড়। 

যদি নাপিক্য বপীনধ্বনিকে কোন একটি ব্যঞ্জন+ আনুনাপিকতা ধরতে 
হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে, কোন ব্যঞ্জন 1+আহ্বনানিকত। ধরতে হবে। 

বাংলায় ঘোষ, অঘো'ষ, স্পট ব্যপ্তনধ্বনির বৈপরীত্য ব্যগুনধবনি 

সংষোগকে সীমিত করে, নাপিকা ব্যগরনের ক্ষেত্রে তেষন কোন 

সীমাবদ্ধতা নেই । যদি নাসিকাকে ব্যগ্তুন4আনুনাসিকতা ধরতে হয়, 
তা হলে /10/ ধবনিকে কি 10/ বা 10/ এবং /01// বা /017/1 
আনুন সিকতা ধরব ? এ ধরনের বর্ণনা খুবই গোলযোগপূর্ণ | স্পষ্ট, 
ঘোষ ব মহাপ্রাণ ধবনির ঘোষ বা মহাপ্রাণতাকে যদি ব্যপ্তন+-গোষ 
বা! মহাপ্রণতা ন। ধরে স্বতন্ত্র ৮০8 গ্রহণ কর। হয়.তা হলে, 
নাপিক্য ধ্বনিগুলেকেও স্বতন্ত্রধধনি বিবেচন। করাই শ্রেয়। 

মঙ্থাপ্রাণতা বিশ্লেষণ 
বাংলার মতো যে সব ভাবায় ষহাপ্রাণত। বিশেষ তাৎপর্ধপুর্ণ, সে সব 

ভাষার মহা প্রাণতা বিশ্লেষণে তিনিটি সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। 



সহাপ্রাণত। বিশ্লেষণ ১৯১ 

১। যে সব ধ্বনি স্পট মহা প্রাণতাযুক্ত, সে ধ্বনিগুলি কি স্বতন্ত্র 
ধ্বনি একক ? 

২। সেগুলে। কি |/ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত ধ্বনি ? 
৩। মহাপ্রাণত। কি ত্বরাঘাতরূপে বিবেচ্য ? 

ধ্বনিতত্বের তত্বগত ধারণায়, ধ্বনি একক (101 791)0706776 ) 
বনাম সংযুক্তধবনি (0105161), ধ্বনি বৈশিষ্ট্য (01501700926 

00155) বনাম অতিরিক্ত ধবনিমূল ( 5019959817161069] [9170175106 ) 

সমস্যার কোন স্পই সমাধান নেই । এ অবস্থায় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের 
গুণাগুণ বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় । 

কথ্য বাংলার মহাপ্রাণতা নিয়রূপে বর্ণনা কর! ঘায় | 

১। মাদি অবস্থানে (ঘতি পরবত্াঁ) মহাপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ স্পষ্ট 

ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে এবং // ও ধবনিলোপ বা শুন) ধ্বনির (2619) 
মধ্যে ল্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে । মহাপ্রাণ ব্যগ্কন স্পষ্ট ঘোষ বা 
অধঘোষ উভয়রূপেই উচ্চারিত হতে পারে, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে 

মহাপ্রাণতার ফলে স্পস্ট ব্যঞ্জনের সম্পন্ণ বা আংশিক উল্মীভবন সম্ভব, 
বিশেষতঃ /010/ ও /017/ ধ্বনিতে । 

২। অআস্ত্য অবস্থানে (তি পুর্ধবতাঁ) স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির 

মধ্যে এবং /])/ ও ধ্বনিলোপ বা শুন্য ধ্বনির মধ্যে বৈপরীতোর াত্র' 
অনেকাংশে হাসপ্রাপ্ত হয়। বলা যায়, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়স্চক 

অবায়ের অস্ত্য অবস্থানরত /1]| ধবনি ছাড়া, অস্তা অবস্থানে স্ল্পপ্রাণ 
ও মহাপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে বৈপরীত্য লোপ পায়। 

৩। মধ্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্যপ্ধন ধ্বনি অধিক, আদি সংযুক্ত 
ব্যগ্তনধবনি খুব' কম এবং অন্ত্য অবস্থানে সংযুক্ত ধ্বনি নেই বললেই 
চলে। মহাপ্রাণ এবং স্বল্পপ্রাণ স্পষ্ট ধ্বনিগুলির একক বা! সংযুক্ত 

অবস্থান সমাস্তরাল। যেমন 10, 1001, 150, 1501 ইত্যাদি-_ 
& | মধ্য অবশ্থানে মহাপ্রাণ ও ক্ল্পপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে বৈপরীত্য 

হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন রূপমুলে (00110115106) স্বরমধ্যব্তী 
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স্প.উউ ধ্বনিতে মহাপ্রাণ এবং স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে স্বাধীনবিকার 
(256 ৮21196101) দেখা যায় । আবার অন্যান্য রূপমুলে স্বরমধ্য- 

বর্তা স্পট ধ্বনি সদ! ক্বল্পপ্রাণই হয়ে থাকে । মনে হয় উচ্চারণে 

হ্বরমধ্যবতা মহাপ্রাণ স্প-ট ধ্বনি প্রায় নেই । 

৫। স্বরমধ্য তা /1)/ ধবনি এবং ধ্বনি লোপ ব! শৃগ্ ধ্বনির অনস্থাও 
অনুরূপ । একটি রূপমুলের অংশ ড1)৬ অনেক সময় 1৬৬1) 

রূপে উচ্চারিত হতে পারে, এখানে 11... - 1 স্বংধ্বন পরম্পরা 
একট অনুরণনের স্যার্টি হতে পারে বা ৬৬ রূপে উচ্চারিত 

হতে পারে । যেমন _ 0+800401001/বা108810091 

মহাপ্রাণধবনিকে বাঞন +1) ধন বিবেচনা করলে, স্রহাপ্রাণ ধবনি 

এবং 117/ ধ্বনির উচ্চারণ ম্থান ও রীতিগত অবস্থানগত সমাস্তরাল 

পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়; ফলে ধ্বনিমুলের সংখ্যা বিশেষঙ্াবে 

হ্বাসপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু তাতে মহাপ্রাণ ও হবল্পপ্রাণ স্পট ধ্বনিগুলো 

(ঘাষ এবং অঘোষ) যে অবস্থানগত ভাবে সম্বান্তরাল, ত1 দেখানে। 

ধায়না, ফলে মনে হতে পারে যে, উচ্চারণে মহাপ্রাণতা স্প.& ধ্বনির 

অনুসারী যদ্দিও স্প.ষ্ট এবং মহাপ্রাণতা একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। 

মহাপ্রাণতাকে স্বরাঘাত বৈশিষ্ট্য ধরা হালে মহাপ্রাণ ও /1)/ ধবনি 

এবং মহাপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি থে সমাস্তরাশ, তা দেখানো ঘায়। এবং 

ধবনিমূলের সংখাও কমে যায়। এই রীতিতে স্পষ্ট ও মহাপ্রাণ 

উচ্চাছুণ ঘে একই সঙ্গে হয়, সে তথাও অস্পষ্ট থাকেনা । কিন্তু এইরূপ 

বিশশ্রষণে বাংল। ধ্বনিমুল তালিকায় যতি, শ্বাসাগাত, অুরভঙ্গী ও ধ্বনি- 
মূল ছাড়াও নূতন ও ভিন্নতর ধ্বনিতাত্তিক উপাদান সংযুক্ত হয়। স্তন 
ও ব্যঞ্জন ধবনির আনুনাপিকতাকে স্বরাধাত (ৈশিষ্টারূপে গ্রহণের ছে 

বাধা, মহাপ্রাণতাকে স্বরাঘাত বৈশিষ্টরূপে গ্রহণ করার পক্ষেও একই 

বাধ; উপস্থিত এ ক্ষেঅরেও স্বরাঘাতের প্রাথমিক বৈশিষ্টাসমূহ অনু পশ্থিত 



অবস্থান ১৯৩ 
এবং অবস্থানগন্ত ভিত্তিতে অক্ষরের ক্রম অনুসারে সংক্ষিপ্ত বর্ণন। 

সম্ভবপর নয়। 

মহাপ্রাণভাকে স্বতন্ত্র ধধনি এক£ বিবেচন। করার বিপক্ষে প্রধান 

যুক্তি হল ধ্বনিমূল তালিকায় সংখ্য। বেড়ে ধাওয়]; কিন্তু মিতলিখনের 
খাতিরে ভাষার ধ্বনি সংগঠনের অন্তর্গত ধ্বনি উৎপাদন সমুহের পরস্পর 

সম্পর্কজাত পরিচয়ের সম্প্ণতার কথাও বিস্মৃত হওয়। যায় না। 
মিতলিখনের জন্যে যেন কোন ধ্বনিতাত্তিক বৈশিষ্ট্য অনুদযাটিত ন। 
থাকে ব! বিকৃত বিশ্লেষণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং 

মহাপ্রাণ ধবনিকে স্পট ব্যঞজন41. বা! জ্বরাঘাতবৈশিষ্ট্য ন৷ ধরে স্বতন্ত্র 

ধবনি একক রূপে বিবেচনা করাই উত্তম । 
অক্রস্ভকান (01501000017) 

একটি ভাষার ধ্বনি সংগঠনের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ হল 

এ ভাষাভাষীদের কাছে তাদের ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থে 

ঘে বৈপরীত্যগুলি ধর! পড়ে, তার তালিক] প্রণয়ন কর। ৷ দ্বিতীয়তঃ, 

এ বৈপরীত্য সমুছের ধবনিগত পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লধণ কর] উপরোক্ত 

ছুটি বিশ্লেষণের পদ্ধতি হল, আলোচ্য ভাষার স্বতন্ত্র ধবনিমূল তালিক! 
প্রণয়ন ও শ্রেণীবিন্তাস করণ এবং ধ্বনিগত উপাদানসমূহের অর্থাৎ 
ধবনিমূল, অতিরিক্ত ধ্বনিমূল, সামগ্রকতাগুণ ইত্যাদির পারস্প রক 
সম্পর্ক বিশ্লেষণ । 

ধবনিমুল তালিকায় ধ্বনির উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ রীতি এবং 
অবস্থানগত তাৎপর্য অন্তর্নিহিত থাকে; কারণ ধ্বনিগত সাদৃশ্য 
(01,00600 51071191105) এবং পরম্পর বিনিময় (001001701961017) 

সংক্রান্ত ধারণ। ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের সঙ্গেই সম্পকিত। ধ্বনি 

বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য সন্গাক্তের জন্যে ধ্বনিগত পারম্পরিক সম্পর্ক 
বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার মতো যুগ অবস্থানের ব৷ ধবনিগত উপাদান 



১০৪ ভাষাতত্ত্ 

সমুহের একটির সঙ্গে অপরটির অবস্থানের (০০০০০০176০০) রূপ 
বৈচিত্র্য বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ । 

কথ্য বাংলায় অন্ত্য অবস্থানে (যতিগুর্ব) সংযুক্ত বাগুন ধ্বনি হয় না, 
এর ব্যতিক্রম হচ্ছে কিছু বিদেশী কৃতধণ শব্দ । আদি অবস্থানে 
সংযুক্ত বণ্জনের উচ্চারণও খুব বেশী নেই আদি অবস্থানে সংযুক্ত 
ব্যগনের নিয়োক্ত রীতি পরিলক্ষিত হয় £ 

স্পৃঃ1-111 বা /]| 100), 1101 
/9/1স্ণ-ষ&ট বা দন্ত তরল /0 1 1/-1901, 1511, 1911 
নাসিকা 711 বা /1/-/011, 1011 
তিন ব্যঞ্জন যুক্ত হওয়ার উদাহরণ 
নাসিকা7স্প.87 /71 বা 11/71/5071 বা 1011 

কথা বাংলার কিছু কিছু শব্দ সংযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে শুরু হলেও 
অধিকাংশ বাংল শব্দ একক স্বর ব' ব্যঞ্জন দিয়েই শুরু হয় । 

মধ্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্ঞজন খুবই বেশী দেখা যায়। মধ্য 

অবস্থানের সংযৃক্ত বাঞ্জনের সংখ্যা আদি ও অস্ত অবস্থানে ব্যব্হত 
ব্যঞ্জন ধ্বনি সংখ্যার প্রায় সমান হবে। 

বাংলায় মধ্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্ঞ্জন তালিক। লক্ষ্য করলে দেখ! 

যায় যে, /17 101) [1/ এবং সম্ভবতঃ /[/ ছাড়া প্রায় সব বাঞুনই 
মধ্য অবস্থানে যুগ্ভাবে উচ্চারিত হতে পারে । 

সমস্থানজাত ঘোষ ও অঘোষ বঞ্ছনের সংযুক্তরূপ হছশ্রাপ্য । 
ঘোষ বা অঘোষ ধ্বনির সংযুক্ত হবার প্রবণতা অধিক। দন্ত ও 
মুরধন্ত ধবনির সংযোগ লক্ষ্য করা যায় । 

ুইটি স্বরধ্বন বা একটি দ্বর ও একটি অর্ধন্থরের যুগ্নবূপ দেখ 

যায়, সাধারণত: মধ্য অবস্থানে যুগ্ন্বর ও অর্ধস্বর একক্ স্বর পুর্ব 
একক ব্যঞ্রনের আগে দেখা যায়। 

পোৌনঃপ্ুনিকতা (15986100)) 
একটি ভ।ষার ধ্বনি সংগঠনের ধ্বনিমুলগুলির তুলনামুলক পৌনঃ- 

পুনিকতার একটি হিসাব দেওয়। দরকার । 



পৌনঃপুনিকতা ১০৫ 

বর্তমান আলোচনায় ১০,১৩০টি ধ্বনিমূল সন্থলিত কথ্য বাংলার 
একটি ধবনিমূল প্রতিলিখনের (08105013690 1513) উপর তিত্তিকরে 
ফাগুন+ন ও মুনীর চৌধুরী কৃত, কথ্য বাংলার ধ্বনিমূলগুলির তুলনা- 
মুলক পৌন:পুনিকতার একটি হিসাব দেওয়া হল। নুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় সাধুভাষার ৯,৯০০টি ধ্বনিমূল সম্থলিত পাঁচটি পরিচ্ছেদের 
প্রতিলিখন পরীক্ষা করে তার 01510 & 109৮6101176) 01 
136708911 1:8108088০ গ্রন্থে বিভিন্ন ধ্বনিমূলের পৌনংপুনিকতার 
একটি হিসাব দিয়েছেন । 

কথ্য বাংলার ধ্ত্নিম্ুলগুলির তলনামুলক পৌনঃপুনিকত। 

( বন্ধনীর মধ্যে স্থনীতিবাধুর ছিাব) 
১, 6 ১২:৩৬ (৮.৯৬) 

২, ০0 ১০২৭ ( ৭.৮২) 

৩, £& ৮.১৬ (১১.৩২) 

৪. 1 ৭৭৪ (৭০১) 

৫, 1) ৬৯৭ (৪,.৯৭) 
৬, 1 ৬৫৪  (৪.১৫ ) 

৭, | ৫,৪8৪ (৬.৭৭) 

৮, ] ৫.২৩ (8.১৪) 

৯, 0 8.৪ (৪.৪৪) 

১০, ৩.৮৭ (৩.৮৩) 

১১, ৮. ৩.৫৮ (৩.৮) 

১২, 0) ৩,৫৬ (২৭৮) 
১৩, ০ ৩,০৯ ( ৬.৬৩ ) 

১৪, 8& ৩১২১ (৩.৬৪+[9]1.৩৫) 
১৫, তরে ২৮২ (২.৫১) 
১৬, |] ২,৭৬ (১৪৬) 
১৭, 0 ২.২ ( ১৩৭) 
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উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় খে, ফাগুসন ও মুনীর 

চৌধুরীর হিসাব অনুসারে কথা বাংলার সর্বাধিক ব্যবহৃত দশটি ধ্রনি- 

মূল হল/ ৩ ০৪%7:011100/ আর স্থনীতিবাধুর হিসাব অনুসারে 

০6০11916011, 



পৌনংপুদিকতা ১০৭ 

এ হিসাব থেকে আরও বোধ হায় যে, কথা বাংলায় 
অঘোষ/ঘোধ, হঙ্পপ্রাণ/মহা প্রাণ ম্পৃইধ্বনি, সানুনাপিক/মৌখিকস্থর- 
ধ্বনি, স্বরধ্বনি/অর্ধস্বরধবনির মধ্যে তুলনামুলক ভাবে ধ্বনি বৈশিষ্ট্য 
সহঞ্জতর ধ্বনিগুলির পৌন:পুনিকতা। জটিল ধ্বনিগুলি অপেক্ষা! বেশী । 
কথ্য বাংলায় অঘোধ-অল্প প্রাণ, ঘোধ-অল্প প্রাণ, অঘোধ-মহা প্রাণ, 
ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির পৌন:পুনিকতার আনুপাতিক হার 
যথাক্রমে ১৫.৯৬, ১১,৯০১ ৩১৭৮৪ ১,৫১১ 

সানুনানিক স্বরধবনি অপেক্ষা মৌথিক স্বরধবনির পৌন:পুনিকতার 
হার অধিক, মৌখিক ৫* সানুনানিক ১, অর্ধন্থর অপেক্ষা ম্বরধবনির 

আনুপাতির হারও বেশী, স্বরধবনি ২০, অর্ধস্বরধবনি ১, লক্ষণীয় যে, 
১*.০** ধ্বনিমূল সম্বলিত কথ্য বাংলার প্রততিলিখনে 15 01) 11 
ধ্বনিমূলগুলি একেবারেই বাবহৃত হয়নি । 

প্রনি-ত্রিশ্লেষণ-বিন্যা পাপ 

(751901085 ) 

ভাধার ধ্বনিতাত্তিক বিশ্লেষণের বিন্যানরূপ লিপবধদ্ধ করার ছুইটি 

পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করেছে, প্রাগ ভাষাতাত্তবিক গোষ্ঠীর রোমান- 
জ্যাকবসন, ফান্ট ও হালে প্রবতিত “স্বাতন্্র্যস্ুগক বৈশিষ্ট্য” 
(015011006 16900195 ) রীতি এবং মাক্চিন ভাষাতাত্তিক 

ভেয়েগলিন প্রস্তাবিত, ““ছয়-দফা তালিক1”--( 915. 58061006171 

10%5106017/ ) রীতি । জ্যাকবসন প্রবতিত ধ্বনির স্বাতন্তযস্চক 

বৈশিষ্ট্যরীতির অনুসারীদের মতে, এই রীতির লক্ষ্য তুলনামূলক 
পর্যালোচনার অতিরিক্ত, ধ্বনি সংগঠনের যথার্থ ও বাস্তব বর্ণনা এবং 

ভাষ! উৎপাদনের দৈহিক রীতি ও ধ্বনির কল্পমুর্তি এবং ব্যাকরণ 
সংগঠনে (রূপ ও বাকাপধ্ধায় ) তার ব্যবহার বৈশিষ্টোর পরিচয় 
দান। ভোয়েগেলিনের পদ্ধতিতে তুলনামুলক রীতির প্রাধান্ত পরি- 
লক্ষিত হয় । আমর! উভয় রীতিতে কথ্য বাংলার ধবনিতত্ত্রে বিশ্লেষণ 



১০৮ ভাষাত 

ফলাফল উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করব, স্বতাবতঃই এই বর্ণনা কথ্য 

বাংলার ধ্বনিতত্বেষ পুর্ব-প্রদত্ত আলোচনার পরিপুরক । 

স্বাতন্তর্যসুচক ব্োশিক্ট্য (11507065 09808199 ) 

বর্ণনামূলক তাধাতত্বে ধবনিতাত্তিক বিশ্লেষণে নানতম অর্থশূন্য ধ্বনি 
একককে ধবনিমূল ধরা হয়। এখানে অর্ধের পার্থক্য বা বৈপরীত্য 

নির্দেশের ক্ষমত! প্রধ|ন বিবেচ্য, প্রাগ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ধ্বনিগুলে। 
তাদের অবয়বগ্ত ভিন্নতার জন্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অর্থের 

ভিন্নত৷ নির্দেশের জন্যে নয় । এই দৃষ্টিতঙ্গীতে একটি ভাষার ধ্বনি 
ব্যবস্থাকে কিছুসংখ্যক অন্ত্য উপাদানের (01070915 ০0031901101) 
সহন্থয় ধর] হয় এবং থাকে স্বাতন্ত্রসুগৰ বৈশিষ্ট্য বলা হয়, থে বৈশিষ্ট্য 

একটি রূপমুলের সঙ্গে অপর একটি রূপমুলের বৈপরীত্য সুচিত করে। 
প্রতিটি স্বাতন্্রাসুচক বৈশিই্য ছুইটি বৈপরীত্যের এমন গুণাগুণ নির্দেশ 
করে, ধাতে একটি বৈপরীত্যের গুণ বা ধর্ম থেকে বৈপরীত্যসমূহের 
গুণ বা ধর্ম ভিন্ন হয়। এই টৈপরীত্যে একই বৈশিষ্ঠের ছুইটি ভিন্নরূপও 

হতে, পারে আবার কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি- 
জাতও হতে পারে । এই ব্যবস্থায় একটি ধ্বলিমূলকে এরূপ স্বাতন্ত্রয- 
সক বৈশিষ্ট্যের সমগ্রিকূপে ধরা হয় (90016 01 59001। 0150100- 

(৬০ 0680105 ) এবং প্রতিটি ধ্বনিমূলকে তাদের অভ্র্গত বৈশিষ্ট্য- 
সমূহের উপস্থিতি বা যোগ (4) এবং অনুপস্থিতি বা! বিয়োগ (-) 

হিসাবে লিপিবদ্ধ কর! হয়। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিমুলগুলি উচ্চারণ 

স্থান ও রীতির আপাতঃ বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য দ্বারা চিহিত হলেও 
আলোচ্য পদ্ধতিতে যে কোন ধ্বনি সংগঠনকে বারটি বা আরও কম 
সংখ্যক স্বাতন্ত্রাস্থগক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্ণনা কর। যায় । এই 
তৈশিষ্টোর নয়টি হল অমুরণনগত বৈশিষ্ট্য (501801815 চি৪00159 ) 

এবং ঝাঁকি তিনটি স্বরগত বৈশিষ্ট্য ( 0000110 68101০5 )। 
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উল্লিখিত বারটি স্বাতন্ত্রাস্থক বৈশিষ্ট্যের আটটির ভিত্তিতে কথ্য 

বাংলার ধ্বনি সংগঠনের বর্ণনা কর। ধায় ; সাতটি অনুরণনগত এবং 
একটি স্বরগত | 

১। জ্বরিত/স্বরহ'ন ( ৬০9০8110/০0 ৬০০৪11০) 

স্বরিত ধ্বনিমূলগুলি স্বরতন্ত্রের অনুরণনজাত বৈশিষ্ট্য দ্বার চিহ্নিত 
এ ধ্বনি গলনালী এবং মুখবিবরে বিশেষ কোন বাধার সন্মুধীন 
হয় না! । এ ধ্বনির শ্রুতিগত বৈশিষ্ট্য স্পঈ আকৃতি সংগঠন রয়েছে । 

কথ্য বাংলার স্বরিত ধবনিমূল সমুহ । /1 ০৪১2১০০16০৪ 
651 8] 01411 1/বাকি ধ্বনিগুলো। স্বরিত। 

২। ব্যঞ্জনাস্ত/অব্যঞ্জনাস্ত ( 00105017207691/] 010 €০0990- 

810681) ব্যগুনান্ত ধবনিমূলগুলে। গলনালীতে এবং মুখব্বিরে বাধা প্রাপ্ত 
হয়। 

শ্রুতির দিক থেকে ধ্বনিগুলেো। কোলাহল দম্পংক্ত। 

কথ্য বাংলার ব্যঞ্জনাস্ত ধবনিমুল সমূহ, 
/0 60০8০ 0 0) 601 0) 0 01010) 01) 010 010 01) 51 

1) 10 711189/ 

বাকি ধ্বনিমূলগুলি ব্যপ্তনাস্ত নয় । 
উপরের প্রদত্ত ছুইটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধ্বনিমূলগুলিকে চারটি 

প্রধান শ্রেণীতে বিন্যত্ত করা ঘায় £ 

ক্বরিত, অব্যজনান্ত / 1০৪৪০০০1০৪৪ ০৩০০1০]/ 

স্বরিত, ব্যঞ্জনাস্ত 11010211711 

স্বরহীন, ব্যগ্জনাস্ত / 261০1090186 10170) 0) 00 10 
01) 01) 01711) .১/ 

স্বরহীন, অব্যগুনাস্ত 1) 

এই পদ্ধতিতে বাংল। ধ্বনিমূল শ্রেণী বিন্যাসের একটি প্রধান ক্রটি 
হল এই যে, এ বিন্যাপে /1)/ ধ্বনি যে ধ্বনিগত এবং অবস্থানগতভাবে 

মহাপ্রাণধ্বনি সমুহের সমাস্তরাল সে তথ্য অপ্রকাশিত থাকে, এমন কি 



১১৩ ভাবাতত্ত 

11)/ এর মঙ্গে মহাপ্রাণধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্রয সুচক বৈশিষ্ট্যও এ শ্রেণী- 

বিন্যাসে অপ্রত্যক্ষ থেকে যায় । 

৩। জলদ তীক্ষ (012৬০ 4৯০০৪ ) 

জলদ ধ্বন্মমূলগুলি শ্রুতির দিক থেকে নির়ব্বর সম্পন্ন এবং উচ্চারণ 

বৈশিষ্ট্যে এ ধ্বনিসমুহ মুখবিবরে তুলনামূলকভাবে কম বাধাগস্ত । 

ব্যগনধ্বনির মধ্যে ওষ্ঠ্য এবং কগ্ঠযধ্বনিগুলে। এই শ্রেণীভুক্ত, কারণ এই 

দুই প্রকার ধ্বনি মুখ বিবরের ছুই প্রান্তে কেবল স্পষ্ট হয় । 

/৫ 8/ স্বরধবনি এই বৈশিষ্ট্যে অন্তান্ত স্বরধবনির সঙ্গে চরম 

বৈপরীত্বে অবস্থান করে না ; তবে এ কথাও বলা চলেন। যে, ধ্বনি 

ছটোর জন্যে এই বৈশঙ্ট্য অপ্রাসঙ্গিক, কারণ ধ্বনি ছুটি অন্যথায় 

2০ & 9/ ধব'নর থেকে পুথক নয় । এক্ষেত্রে বরং এরূপ বলাই 

স্বাভাবিক ঘে, 1৪ হ/ ধ্বনি জলদ ও তীক্ষ বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি 

জায়গায়/4-/অবস্থান করছে । 

পরিব্যাপ্ত (10059 ) ধ্বান 100র মধ্যে 10/ হল জলদ 

(4), £ হল উদাত্ত (-_-) এবং // মধ্যবতাঁ (35) 

রোমান জ্যাকবসনের ব্যপ্তরন নকশা ( 019£20) ) হল পঞ্চভুজ 

€ 52069501081 01 

০ 050177080০ ঘন 

(17010956 পরিব্যাপ্ত 

০ 
॥ 

01855 জঙ্জাদ তীক্ষ 2606 
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বাংল1/9 ৪ 1)/এবং তরল /11 £/ধবনির ক্ষেত্রে জলদ/তাক্ষু 

বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনাতিরিক্ত (150070010 ) । 
কথ্য বাংলার জলদ ধ্বনিমুল, 
1 099 501) 0 11 01 201220718০০ আগ্রও 

ও %9]/ 
কথ্য বাংলার তীক্ষ ধ্বনিমুল, 

এই বৈশিষ্ট্য /£ ৭ ৮1) 01) & ৪্/ হল 3: 

/ জলদ এবং /1/ তীক্ষু 

৪। ঘন/পরিব্যাপ্ত ( 001010906/7171096 ) 

নিয়, অধিকতর মধ্যবর্তী স্বরধবনি এবং তালব্য ও কয ব্যগুনধ্বণ্ন 

হল ঘন ধবনিমূল। এই বৈশিষ্ট্য /০ ০ ৩6 €₹£/হল 42 এবং/১ & 1) 
11 [/ধবনিসমুহের জন্য বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনা তিরিক্ত | 

কথ্য বাংলার ঘন ধ্বনিমুল, 

কথ্য বাংলার পরিব্যাপ্ত ধ্বনিমূল, 

/2 € £ ০0 ৫ 0101) 0) 00 010 ৫1) 0 ঢা) 0360 9150] 

£€হ 
৫। আনুন'সিক/মৌখিক ( ব9591/09191) 
অধিকতর আনুনাসিক অনুরণন নাসিকা ধ্বনিমূলের বৈশিষ্ট্য | 

কথ্য বাংলার আনুনাদিক ধ্বনি হল/ছ] 00 7758585 ঠ পি, 
আলোচ্য বৈশিষ্টা! [0 থকে অন্যান্ত তরল] £ হ/ধ্ধনি থেকে এবং 
সানুনাপিক জ্বরধবনিকে মৌখিক স্বরধবনি থেকে পৃথক করে । 

৬। দৃঢ/শিথিল (7510799/].2% ) 

কথ্য বাংলার দৃচ ধ্বনি। 

/00 00 চা ০ 62 00 01000 £া) 1 £ হি 

অন্য ধবনিগুলে। শিথিল । 
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৭1। ঘোষঅঘোধষ ( ৬০1০6০/৬ ০1০91953 ) 

ঘোষ ধ্বনিগুলে। ম্বরতন্ত্রীর ক্ষণিক কম্পনজ্রাত বৈশিষ্ট্যদ্বারা 

চিহ্চিত | জ্যাকবসনের মতে ঘোষ/অঘোষ বৈশিষ্ট্য কেবল ব্যগজন- 

ধ্বনির জন্যই প্রাসঙ্গিক । বাংলায় ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য স্পট ছাড়া 

অন্য ধ্বনির জন্য অপ্রয়োজনীয় । বাংল! ঘোষ স্পট ধ্বনিসুূল, 
(6 এ 0 £ চ15 ৭171 21) 

অন্য স্পংই ধ্বনিগুলে। অঘোষ। 

৮1 বিন্িত/অবিত্বিত বা প্রলন্থিত (10199017611)0005/ 

00100170910) 

ধ্বনি উৎপাদনে বিদ্বিত ধ্বনিগুলি মুখমগ্ডলে বাযুপথের সম্পন্ণ রুদ্ধ 

বা তরল ধ্বনির ক্ষেত্রে পুন: পুনঃ রুদ্ধ বৈশিষ্ট্য ছার] চিহ্নিত । 

বাংল বিদ্বিত ধ্বনিমুল, 

19 £ ০1৮ 0. 9.) 2100 চা. 01) 01) 107 ৮1) 01 01) 0 
20111 

অবিল্লিত বা প্রলম্ঘিত/9 1/ 

রোমান জ্যাকবসনের স্বাতন্রযন্ূচক বৈশিষ্ট্য (0150100056 

6৪16) বিশ্লেষণ রীতির ছুইটি উদ্দেশ্য ; ধ্বনি ব্যবস্থ'কে যুগ 
বৈপরীত্যের ভিত্তিতে (01087 900951001 ) সমস্ত পধায়ে 

পরিপুরক পরিবেশের তথ্য সহ সংক্ষেপে উপস্থাপিত কর। এবং সম্ত 

ধবনিতাত্তিক বিশ্লেষণের জন্য একটি বিহ্যাস রীতির ( 00120101017 

(9১901051091 1০1) ০01 211 101100010981091 21919515 ) পরি- 

কল্পন। কর! । জ্যাকবসনের পদ্ধতিতে কথ্য বাংলার ধ্বনি সমুহের 

স্বাতন্ত্যনুঠক বৈশিষ্ট্যের থে বিশ্লেষণ কর। হল নিয়োক্ত তালিকায় ত। 
তুলে ধরা হয়েছে । 
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১১৪ ভাবাতত্ 

ছয় দফ। তালিকা 
(91% 50905006106 21055101010 ) 

ভোয়েগলিনের দৃষ্টিতঙ্গীতে একটি ভাধার ধ্বনি ব্যবস্থায় ধ্বনিমুল 
গুলে। একটি সরল রেখায় ক্রমিক পর্যাভুক্ত (11621 1110106109৩ ) 

এবং আনুসঙ্গিক অতিরিক্ত উপাদান সমুহ এ ধ্বনিগুলোর সঙ্গে 
সংযুক্ত অংশ (8001055 ০01201901701705 )। সুতরাং এই পদ্ধতিতে 

একটি ভাষার ধ্বনি সংগঠন হল কিছু সংখ্যক সরল রেখ। ক্রমিক 
খধনিমুল (সরল রেখ ক্রমিক ব্যগজন ধবনিমুল [০ জ্বরধবনিসুল [৬ ) 
এবং কিছু সংখ্যক সংযুক্ত অতিরিক্ত উপাদান (40) স্বরূপ । 

সরল রেখ ধ্বনিসুলগুলির শ্রেণী বিন্যাস, 

ক) ১থেকে ৬ সংখ্যা অবধি উচ্চারণ স্থান তিত্তিক এবং 

প্রয়োজন হলে বিভিন্ন মধ্যবর্তা স্থান ভিত্তিক। 
খ) কতগুলে৷ সাধারণ উচ্চারণ রীতি ভিত্তিক । 

১ থেকে ৬ সংখ্যক সরল ধ্বনি ক্জেখ ব্যঞ্জনধ্বনিমুল বিন্যাস, 
১--ওষযা, ২--দস্ত্য, ৩_ শিস, ৪-_পাস্বিক, ৫--কষ্ঠয, ৬--ক্ঘরতস্ত্রীয় 
এগুলোর মাঝামাঝি অন্য স্থান, যেমন, 

নং ( দম্ভ ) + মুধন্য 

সাধারণ উচ্চারণ রীতি তিত্তিক বিশ্তাস, 
ঘ্বষ্ট নহ স্পট (9) উদ্ম (15) নাসিক (টম) তরল (17) 

সরল ধ্বনি রেখ ধবনিমুল বিন্যাস হল ত্রিমাত্রিক, 
সন্দুখ-_-পশ্চাৎ- নিরপেক্ষ (78. ২) 
জিহব। উচ্চত। 
গোঙজাকৃতি পরিমাণ । 

স্বা্ন্ত্রযস্ূচক বৈশিইপুর্ণ অংশগুলি (01501009056 99518900109 ) 

ধযনিগত সম্পর্কে (01092৩6০911 ) অন্যান্ত ধ্বনির সঙ্গে সহজ 
সম্পকিত হলে সেগুলোকে সরলরেখ ক্রমিক ধ্যনিমূল (180691 



ছয় দক তাগ্লক! ১১৫ 

[91107061169 ) ধর] হয় । সম্পর্কগুলে! হল, অধঘোষ, কোমল, 

কণ্ঠ ভবন হ'ন বাঞন, মৌখিক, শ্বাসাঘাতহীন স্বরধবনি ইত্যাদি 

১ থেকে ৬ সংখ্যার মধ্যে (ওষ্ঠা-্প্দস্তয--শিস--পার্থিক--কখা-- 
স্বরতন্ত্রীয় ) অন্তত: ছুইটি স্থানে তাতিরিক উপাদান সংযুক্ত হলে 
এবটি খণ্ড তংশকে সরলরেব ক্রমিক ধ্বনমূল +অতিরিক্ত সংযুক্ত 

উপাদান ([০+ ৯০) বাপে ধরা হহ। 

একটি ভাষার ধবনি সংগঠনের বিহ্ঠাস রীতি নিয়োক্তভাবে ছয় 

দফা তালিকা বর্ণন। করা চলে, 
। সরল রেখ ক্রম ব্যঞ্জন ধ্বনমুল সংখ্যা এবং বিশ্টাস, শিদিষ 

সীম! ছাড়িয়ে গেল সহুধবনি চিত্রা বণিত হয 

২। সফল রেখ আরম বঞ্জান ধ্বনিমুল সংখ্য। বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থান । 

৩। সরল রেখ ক্রম বংধবনিমূল সংখ্যা এবং বিশ্যাস। 

8৪ | সরল দেখ ক্রম স্বরধবণিমূল সংখ্যা, 61শষ্ট্য এবং অবস্থান । 

৫ | লরল রখ ক্রম ব প্রন ধ্বনিমূলের ( স্বরধবনিমুলের তুলনায় ) 

আনুপাতিক হার । 
৩1 সরল কেখ ক্রম স্বরধ্বনিমুল্র (ব্যঞ্জন ধবনিমুলের তুলনায় ) 

আনুপাতিক হার | এবং সমন্ত বঞ্জন ধবনিমুলের সমত্ত স্ব" ধ্বনিমূলের 
তুলনায় আনুপাতিক হার । 

কথ্য বাংলার ছন্প দফা তালিব। 
১। ১২টি সরল রেখ ক্রম ব্যঞ্জন ধবনিমুল, 

সংখ্যা ক্রয় ১, ২, ২+, ৩, ৪২, ৫, ৩ -/00/1011 চ ০৪/ 
/]/ [/ 2০/ 1) পঞ্চধাব্যজন (598592080 00১ 0391908015 ) 
১০1০, ১, ২, ২১41, ৩৫ তে, 

অসম 1, ৪ এবং ৪ তে, অসম চ ৬ তে, 

|1051/ এর সহধ্বনিমুল বৈচিত্র্য দেখ। ধার ২, ২+ এবং ৩ সীমার, 

বাইরে । /11 কে ৪২ তে], ও ধরা যায়। 



১১৬ ভাধান্তু. 

২। ২টি সরল রেখ ক্রম বাঞছন ধবনিমূল, 

ঘোষ এবং ষহাপ্রাণত। প্রতিটি ৪ এর সঙ্গে আলাদ। বা ফুদ্ত 

তাঁবে। সুতরাং ৩+-৩+৩+৩+৩+১৩ [০২৮টি 
৩। ৭টি সরল রেখ ক্রম হ্বরধ্বনিমূল, 

সু /10/509189318.্স্থররূপ ৩ (সন্ম,খ +পশ্চাৎ7 নিরপেক্ষ ) 

8 ২টি অতিরিক্ত সংযুক্ত উপাদান, সামুমাসিক ৭টি সরল রেখ 
ক্রম জ্বরধবনিমূল এবং আক্ষরিক উচ্চক্রধ্য ৭4+৪+৭- মোট 
১৮টি ম্বরধবনি । 

৫1 সরল রেখ ক্রম স্বরধবনির তুলনায় সরল রেখ ক্রম ব্যঞ্জন 

ধ্বনির হার, ২০টি বাঞ্জন ধ্বনিমুদল ২ ২১ 
৬। অতিরিক্ত সংযুক্ত স্বরধবনি উপাদানের তুলনায় অতিসংযোগ 

ব্যগুন উপাদানের আনুপাতিক হার ১:১ এবং সমস্ত ত্বরধ্বনির 

তুলনায় সমস্ত ব্যগ্জন ধ্বনির আনুপাতিক হার ৪৬টি ধ্বনিমুল ১হ₹ £২ 
[0 1 2 2-43- 3 4 42 9 € 

০ [7 ৫ ০ »-- 7 ৫ 
চট পে শা পে 8. ৮ শা শা 

যয, 12] 7 1 1] 17712 
৬ [8 বি ৪ 

1 টু 
9 0 
০ ঢু 

& 

কথ্য বাংলার ধব্রজির ছয় দফা তালিকা 
আমর বিভিন্ন পদ্ধতিতে কথা বাংলার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণ 

করেছি ফলে বথ্য বাংলার ধ্বনি ব্যবস্থা! সম্পর্কে বহু তথ্য উদধাটিত 
হয়েছে । 

কথ্য বাংলার ধ্বনি সংগঠন সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে সংক্ষেপে 
বল! ধায়, কথ্য বাংলার ধ্বনি সংগঠন যতি এবং চ্ছরভঙ্গীয় বৈশিষ্টা 
ছার। চিহিত। 



ছয় দফা! ভাঙিফা ১১৭ 

কথা বাংলার ধ্বনিমুলে্ চেয়ে বৃছৎ এবং বাকোর থেকে কু 

সবচেয়ে তাৎপর্ধপুণণ ধ্ধনিতাত্বিক একক (791109001021951 70) 

হল আদি শ্বাসাথাত দ্বারা চিহ্িত একটি ধ্বনিতাত্িক বাক্যাংশ 
( 01/01)010951091 7010856 ), বাংল ধ্বনিতত্বে শ্বাসাখাত, ধ্বনি- 

তাত্বিক বাঞ্যাংশের আদিতে পন্ডে এবং বাক্যাংশের সীঙারেখ! 

চিহিত কয়ে, ফোন কোন অংশে জোর দেষ। শ্বাসাথাতের আর 

বিশেষ কোন ভূমিকা নেই । 

কথা বাংলায় রূপতাত্তিক শবের (100101101051691 চ/০1৫) 
ধবনিতান্তিক সীমারেখা (121701101051091 00171802101) ) খুব 

স্পট নয় তবে তা উচ্চারণে বাক্যাংশের অন্তগ্ত ৷ 

একাক্ষর বিশিষ্ট ক্ষুদ্রোংশ (1711010956207676 01 0176 5%119015 

15081) ) অন্য অক্ষরের তুলনা স্মরধবনির অতিরিক্ত দৈর্ঘাসম্পনন 

এবং ব্যঞ্জন সন্নিহিত ন! হলে স্বর অর্ধন্থরের অধিকতর বৈপরীতা ছারা 
চিহিত। 

কথ্য বাংলায় সাতটি স্বরধবনিমুল রয়েছে । তিনটি সম্মুখ বিবৃত 
তিনটি পশ্চাৎ গোলাকুতি, একটি নিয় নিরপেক্ষ | 

জিহবার উচ্চতার পরিমাণ হল ২--২--২--১। 

স্বরধ্বনির হৃন্ব টৈর্ঘ ভেদ ধ্বনি বাবস্থায বৈপ্রীত্যন্চক ভূত্লিকা 
পালন কবে না! 1৪/ হল সর্বাধিক বাবহৃত স্বরধবনিমুল তারপরেই 
সবচেষে বেশী বাবহৃত হয /০0/ ধ্বনি । 

সম্মুখ নিয় মধ্ত্বর /9%/ সবচেয়ে কম বাবহৃত হয়, অস্ত 
অবস্থানে এই স্বরখবনিটি ছুত্রাপ্য । 

সাতটি যৌথিক জ্বরধবনিরই সাতটি সানুনাসিক রূপ রযেছে, 
এগুলোর মধ 10/ খুবই কম ব্যবহৃত হয । 

চারটি অর্ধবরধ্বনি মাছে, যেগুল1 উচ্চ মথা 117%/ 
অর্ধস্থরগুলে! প্রাই অস্ত্যাক্ষরর অবস্থানে (35119015 87781 0০31 



১১৮ জাবাতত্ 

11011) এবং স্থরষধ্যবতা স্থানে ব্যবহৃত হয় কিন্তু অদ্যাক্ষর অরস্কানে 

(.35118016 11010181 1005111017 ) খুব কম দেখা যায় । 

পশ্চাৎ উচ্চ /ম/ |৮! ধ্বনর মধ্যে প্রায় পূর্ণ পরিপুরকত। 

দেখা বায়। 

ব্যঞ্জন ধ্বন্ন বাবক্থায় কুড়িটি স্পষ্ট (ঘঃ সহ ) তিনটি নাসিক্য, 

তিনটি তরল, তিনটি / দুটি শিস এবং একটি 11)/ ধ্বনি রয়েছে। 

স্পষ্ট ধবনগুলোকে ৪ ৮৫ প্যাটার্ণে সাজ্ঞানো হায়, 

উচ্চারণ রীতি অনুধায়ী চারটি, পৌনংপুনিকতার ক্রশ্ন হার অনুধায়ী 
অগোধ, পোষ, অগোধষ মহাপ্রাণ, পোষ মহাপ্রাণ | 

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী পাচটি, 

ওষ্ঠা, দ্য. মুর্ধনা, তালবা, কণ্ঠা। 

ল্প.ঈগুতুল। কমজারের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, মহাপ্রাণ ওষ্ঠা 1101) 

এবং /017/ অনেক সময় উদ্মধবনিরাপে উচ্চারিত হয় । 

[1017 ৮1 নাসিকা ধ্বনি । এই ধ্বনিগুলোর পরে মেঠথিক ও 

সানুনাপিক স্বরধবনির মধ্যে কোন বৈপরীতা নেই । 
তড়নজংত মুর? / [ / এবং /9। ধ্বনির মধ আংশিক পরিপুরক 

অবস্থান লক্ষা করা ঘায়। 

দ্তা /5! এবং তালবা 1/8/ শিসজাত ধ্বনি । 

দস্ত /0/ এবং 11/ ধবনির-দস্তাশ্-মূর্ধনা _ তালবা এলাকায় 

সহধবনিরাপে দেখ যার । 

1)! বা মহাপ্রাণ ম্প.ই ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা কেবলমাত্র 

আদি অবস্থানেই স্থির, মধা অবস্থ(নে কম এবং আন্তা অবস্থানে 
অদৃশ্য । মহাপ্রাণতা ও মহাপ্রাণহীনতার মধ অন্ত অবস্থানে 
ফোন বৈপরীত্য নেই । 

/£ 0101 হল সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন ধবনিমূল । 



ছয়;দফ। ভালিকা। ৯১৯ 

অন্তা অবস্থানে ব্যগ্ধন সংযুক্তি নেই, আদ্য অবস্থানে কম, 

প্রধানত; ল্প:81তরল অথবা শিস +দু্ট। 

মধ্য অবস্থানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে বাবছার অধিক এবং 10 111 

ছাড়া মধ্য অবস্থানে অন্যান্য ব্যঞ্জনের যুগ অবস্থিত লক্ষণীয় । 



5২৬ ভাঙা 

উৎপাললী গঅিতত্ত 
(06070978607 9807708৩5 ) 

পণ্ডিত নোয চমক্ষি ভাঘার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণের অন্ত বুষ- 

ফিলভীয় ধ্বনিধুঙ্ল (01000101০) পদ্ধতির বিকল্প 'উৎপাদনী ধ্বনি 
(090001811%6 71001001085 ) চালু করেন । উৎপাদনী ধ্বনি- 

তত্বের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে এ ধ্বনিতত্ব ভাষা সম্পকিত সমন্বিত 
তত্র (105215650 06015 ০011808098০ ) অংশ, এই ধ্বনিতত্ত 

ংপাদনী (56106180%০ ) এবং মনোবাদী ( 100100911500 )। 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে (500০6918] 160)00.) ভাষার ধ্ধনি 
পর্যায়ের বিশ্লেষণ ভাষার রূপ ও বাক সংগঠন নিরপেক্ষ অর্থাৎ সে 

ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনিসংগ্ঠন বিষ্লেষণে ভাষার অর্থগত তাৎপর্ 
(56108000০ ) এবং ব্যাকরণগত অবয়ব সংগঠনে দৃষ্টিপাত করা 
অপরিহাধ নয় । কিন্তু উৎপাদনী ধ্বনিতত্ব ভাষ। সংগঠনের কোন 

বিচ্ছন্ন অংশের বিশ্লেষণ বা বর্ণনা নয় বরং ব্যাকরণের অন্যান্ত 

শাখার যেমন, ভাষার “হহিগ্রন্থনা' (5910809 50800516) বা 

“রনি উচ্চারণ ও শ্রুতি তত্ত্বের (91101850109) ওপর নির্ভরশীল । 

ভাষার ধ্বনি সংগঠন ন্বতগ্্রভাবে বিশ্লেষণ না করে ভাষ! সংগঠনের 

অন্যপর্যায়, বাক সংগঠনের ভিত্তিতে করার কারণ ভাষার অন্তর্নিহিত 

প্রকৃতি । মানুষ ধখন কথা বলে তখন সে বিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্বনিগুলো। 
উচ্চারণ করেনা এনং বাকোর ধ্বনিগ্লোর রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় বাক্য 

গঠন দ্বারাই । মানুষ কথ। বলার দময় বাক্য উৎপাদন করে আর 
বাক্য গঠনকারী ধ্বনি সমুহের যথার্থ পরিচয়গ তাই বাকামধ্যে 
ধ্বনির রূপ থেকেই পাওয়া! ঘেতে পারে । ভাষার ধ্বনি সংগঠনের 
বহিগ্রন্থনা' ভাষার নিদর্শন স্থাক্ষ্য নির্ভর, প্রত্যেক ভাষাতেই ধ্বনি 
ব্যবস্থা ভাষার বাক সংগঠন বা সংশ্লেষের ওপরে নির্ভরশীল । 
সে কারণেই উৎপাদনী ধ্বনিতত্্ে সুত্র সমুহ ব্যাকরণের সংশ্নেষ 

অংশের পরিস্ষুটনে নিষ্পাদিত বা বাকৃসংগঠনের উৎপাদনে উদঘাটিত্ত। 



উৎপা্গলী ধ্বনিত ১২১ 

ঢমন্থি' তা বায, 
[নও (06 ৫80189099 01 9০08. 9000৩ 00 3%0880010 1000 

[0861010, 1116 10158 ০01 861061811৬৩ 00010010985 0061906 ০৪ 410 

০৫0 01 1106 890180610 00100010018 01 006 £1811)1081, 

অর্থাৎ যেহেতু কোন ভাষার ধ্বনি সংগঠন এ ভাবার সংঙ্লেষ বা 

বাক সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল সে কারণে এ ভাষার ধ্বনি সূত্র 

সমূহও এ তাষার ব্যাকরণের সংশ্লেষ প্রকরণ বা বাক অংশের 

উদঘাটনের মাধ্যমেই কাধকর। 

লক্ষণীয় যে বুয়কিলভীয় পদ্ধতিতে বা সাংগঠনিক রীতিতে কোন 

ভাষার ধবনি সংগঠন বিশ্লেষণে ভাষার বাকরণে (রূপ এ বাঁক 

পর্ধায়ে ) দৃষ্টি প্রদান প্রয়োজনীয় গ্রিলন! কিন্তু চমস্কীয় পরিফল্পনায় 

ভাষার বাক সংগঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভাষার ধ্বনি সংগঠনের 

বিশ্লেধণ সম্ভবপর | উৎপাদনী রীতিতে প্রথমে বাক সংগঠন বিশ্লেধিত 

হয়, ফলে বাক সংগঠনের প্রয়োক্জনীয় তথ্য ধ্বনি সংগঠন বিশ্লোধণেও 

প্রাসঙ্গিক হয় । 

উৎপাদনী ধ্বনিতত্বে ধ্বনির জ্বাতন্ত্যম্ুচক বৈশিষ্ট্য সমূহ ধ্বনি 

সংগঠ্ঠন বিশ্লেষণে মৌল উপাদান রূপে বিবেচিত । মরিস হালে 

শুরুতে রোমান জ্যণকবসন উদ্ভাবিত স্বাতগ্ত্রান্চক বৈশিষ্ট সমূহকে 

গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে চম্বক্কি এবং হালের যৌথ 

বিশ্লেষণে তার নুদুরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে । জ্যাকবসনের বারটি 

স্বাতন্্রাশ্চক বৈশিষ্ট্য চমস্থি-হালের বিশ্লেষণে বৃদ্ধি পেয়ে আটাশটিতে 

উন্নীত হয়েছে । এই সব স্থাতন্ত্রানুচক বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র বাকোর 

ধরনিগত প্রতভী্ষ বা উচ্চারণ নির্দেশের ( 0100600 1910169০1 

৪0101) ) জন্টেই ব্যবহ্যত হয়ন! বাক্যের ধবনিমুল পর্ধায়ে (21)02- 

61710 19৬61 ) ধবনিতাত্ত্িক উদঘাটনীর (01100001081091 191169- 

8008010]. ) জন্যেও ব্যবহৃত হয় । ধ্বনি উচ্চারণ ও আঃতিগত, 



১২২ ভাবা 

সংক্ষেপে ধবনিগত এবং ধ্বনিতাত্বিক ( 1210101081081 ) এই ছুই 
পর্যায়ের যোগশ্ত্র রক্ষিত হয় কিছু ধবনিশুজ্ের মাধ্যমে, এই সহ 
ধ্বনিসুত্র স্বাতন্ত্রনূক বৈশিষ্টের নিদিষ্ট ক্রম অনুগারে উপস্থিত 
(যোগ ), অনুপস্থিত ( বিয়োগ ) বা! পরিবতিত রূপে কাধকর হয় । 

চম্নক্কি উৎপাদনী ধ্বনি হত্বের নিম্নরূপ প্রক্রিয়। নির্দেশ করেন, 

109 10981. 0 86116190156 11101001029 15 (9 151806 10100001951081 

8110 00101856110 161019961)65010109 0৮ 17)6210$ ০01৪ 5০6 ০1 191)000- 

198108] 10165 (শো 18৮75) 10 5001) ৪ %89 1181 (06 11168 

51206 65021101105 10810 18 01601018916 01 0101000+, 18 00৩ ৪০0010৫ 

5১800]70 01181709886. 

ধ্বনিগত (1011011০010 ) এবং ধ্বনিতাত্বিক ( 01000108109] ) 

পায়ের মধ্যে ধ্বনিতাত্বিক ন্ুত্রির (017010010951091 70195 ) 

মাধ্যমে যে সম্পর্কের কথ। উপরোক্ত উদ্ধ,তিতে বল হয়েছে 

তাতে বোঝ? যায় থে উৎপাদনী ধ্বনিতত্ ( £6061861%6 0110100- 

108 ) মুলত* ধ্বনি উচ্চারণ ও শ্রুতি তত্র (10110116059 ) 

ওপর নির্ভরশলী কারণ চমস্ীয় দৃষ্টিতে ভাষার ধ্বনিতাত্বিক উদঘাটন 
(101)0100102102] 19197950162,0015 ) হল ধ্বনিগত তথ্যেরই 
(11701760০ ৫20 ) আবেশন ব। বিমূর্ত রূপ (৪8৮5৮8০0000 ) 

ংরেছ্ি ভাষা থেকে একটি উদাহরণের সাহাযা ব্যাপারটি স্পট 
করা যায়। 

(১) (960 1/101201/, 1016 1100/, 12266105101 

(২) ০০ 14911, ০০৪61/০081/, ০০০ 18১01 

ধ্বনিতাত্তিক দিক থেকে (10170101025098] 1০10 ) উপরোক্ত 
(১) এবং (২) উভয় শবগুলির /0 ধবনিটি অ'ভন্ন ধ্বনিমুলভুক্ত 
(1017019296 ), কিন্তু ধ্বনিগত ভাবে (01005699115 ) (10, 

হল [10২ থেক আলাদা । বলাযায় [10১ এবং [10২ একই 



উৎপাদন খ্বনিতত্ ১১ 

ধবনিমূলের জহধ্বনি। ধ্বনিমুল 111 এয উপরোক্ত ছটি সহধ্যমিয় 

মধ্যে পার্থক্য হল এই ষে [10১ এর উচ্চারণ স্থান [10২ অপেক্ষা 

অধিকতর সন্মুখবতাঁ বা অগ্রনরমান (00:%070 )। 10/ ধ্বনির 

উচ্চারণে অগ্রসরমানতা। ( হি000008 ) নিয্োক্ত সুত্জের সাছাষে 

বর্ণন। করা চলে, 

টু 

[শাহ] 7 রা 
€ 
6 

সুত্রটির ব্যাখ্যা ছল এই, 

110 ধ্বনিটি 11:, 1, 6, €) 1 হ্রধবনির পূর্বে [£] রূপে 

উচ্চারিত হয় । এই ন্ুত্রটির অপর একটি ব্যাধ্য। হল এই ষে 

ঈংরেছিতে 1০, ০০, ৪: জ্বরধবনির পুরে 11/ ধ্বনি [8] রূপে, 

উচ্চারিত হয় না। বিভাজিত ধবনিমুলের উচ্চারণ পার্থক্যের ভিত্তিতে 
উক্ত ন্মুত্র নিরূপিত। ইংরেজি ভাষায় /:, 1, 61, £€, 29 

স্বরধবনি সমুহের উচ্চারণে অগ্রপরমানতা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

এবং এ বৈশিষ্টোর জন্যেই এ সন্মুখ হ্বরধ্বনির পূর্বে 11 ধ্বনিটিরও 
উচ্চারণ স্থান অগ্রসরমান বা সম্মুখবতাঁ হয়ে পড়ে। গুৰে 

উল্লিখিত নুত্রটি বিভাজিত ধ্বনিমুলের বদলে স্বাতন্ত্ান্চক বৈশিষ্ট্যের 

ভিত্তিতে নিয়রূপে লেখ যায়, 

14 -৮ [ +সম্মুধ] 1717 সে 

অর্থাৎ ইংরেজিতে | ধ্বনিটি সম্মুধ ব্বরধবনির পুৰে উচ্চারিত 

হলে সম্মুখবতখ হয়ে পড়ে। 
ভাষার ধ্বনিতাত্তিক প্রক্রিয়া (01701)01981091 1)100953 ) 

এলো!মেলে। বা শুংখলাহীন ন। হলে এবং ধ্বনিগত উপাদান ঝ 
বৈশিষ্ট্য সমুহকে নুত্রাকারে ব্যাখা! করা সম্ভবপর হলে যে নব 



১ ভামািছ 

ধ্বসি' পরিষাপক (01756008191) বা ক্বাতন্তযপ্ুচক বৈশিষ্ট 
খধনিতাত্তিক সুত্র রচনায় প্রাসঙ্গিক সেগুলোর ব্যাখ্যাসংক্রান্ত 
পূর্ণাঙগ তত্র প্রয়োজন । এ প্রয়োজনেই চমত্ষি 'উৎপাদনী 
ধ্ধনিতত্বে'র জন্টে প্রাসঙ্গিক ধবনিগত বৈশিষ্ট্য সমূহের গ্রতীকরূপে 
স্বাতন্ত্যম্চক বৈশিষ্ট্যের 'সার্জনীন 'ধ্বনিলিপি' ( আ0151581 
19100106610 81101781961 ) প্রণয়ন করেছেন । 

চত্নক্ষির ধ্বনিতাত্বিক উপাদানের প্রক্রিয়া হল "০ 1090 
[01101019510] 1:610165611121010105 11760 1011010660 191019$- 

61718110709, অর্থাৎ ধ্বনিতাত্তিক রূপের ধ্বনিগত ব্ূপে আবঙনকে 

চিত্রিত করা সংক্ষেপে 'ধ্বনিবর্তন' । এই ধ্বনিবর্তনের প্রক্রিয়া 
নিয়রূপ, যেসব অভিধানিক রূপমুল (1651081 10017)1161)6 ) 

পরম্পরায় একটি কথার মাল। গ্রধিত হয় সে দব বূপমূলের ধবনি- 
তাত্বিক রূপের ধবনিগত রূপে €দঘাটন বা ধ্বনিবর্তন ধ্বনিনূ, ত্র 
প্রয়োগে ঘটে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় কিছু ধ্বনিশুত্র একটি 

বাক্যের ধ্বনিবর্তন সম্পাদন করে। একটি বাক্যের ধ্বনিবর্তনে 
নিম়লোক্ত চারটি উপাদানের প্রয়োজন। 

১। আভিধানিক শব্দে বিধৃত রূপমূলের বিশেষ ধ্বনিউপাদান 
সমূহ বা আতিধানিক পরিস্ফুটনী (1551০91 100916556106801017) । 

২। বহিগ্রন্থনায় (5818০০9 908০0005 ) বাক সংগঠনের ব! 

সংশ্লেষ প্রকরণের রূপ | 

৩। বিভিন্ন রূপমূলের ধ্বনি ১পাদান বর্ণনাকারী অতবিক্ত 

শুর সমুহ । 

৪। বাক্যের এবং বাক্যাংশ সমুহের ধ্ধলি উপাদান বর্ণন। 

কারী সুত্র সমূহ | 
উৎপাদনী ধ্বনিতাত্িক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল একটি ভাষার 

ধনিসংগ্ঠান বিল্লাধণে ধ্বনি পরিক্গাপক বা হ্াতন্ত্যনুচক বৈশিষ্ট্য 



উৎপাদনী গনিত ১২৫ 

প্রয়োগে সার্বজনীন খ্বনি বিকেল পদ্ধছির ঈতাকস | ঝা হরণেই 
ধ্বনি সুত্র এবং আভিধানিক পরিস্ফুটলার'বিযোধধ ভুহফিলভীয় রীতিতে, 
বিভাঙ্গয ধ্বনিষুলের (9881050191 0150159006 ) ভিতিতে লা করে 

স্বাতন্্যস্থচক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কর! হয়। বিভাজিত ধ্ৰনিমূল 
একটি বিশেষ ভাষার বিশেষ ধ্বনিমুল কিন্ত জ্বাতন্ত্রান্চক বৈশিষ্ট 

ধবনির বিমূর্ত রূপ বা আবেশন। উদাহরণের সাহাযে পাথকাট। 
স্পট ভাবে বোঝানে। সম্ভব, পুর্বোল্লিখিত ইংরেজি ধবনিমৃত্রেটির 
বর্ণন। বিভাজিত ধ্বনিমুলের তিত্তিতে নিম্নরূপ । 

1: . 

/ রি সু 
রি )- ৪ € 

7 ১ 

আর এর স্মুত্রটি সাতন্ত্রনূচক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে হল, 

[দ্র] ৮ [িক্ধ্র]/- নর] 
আর একটি উদাহরণ, “40০9 রূপমূলটির ধ্বনিপ্রতিলিপি হল 

(10:02) রূপমুলটি |], 11:/, 10/ এই তিনটি ধবনিমূল নিয়ে 
গঠিত। উৎপাদনী ধ্বনিভাত্িক পদ্ধতিতে (10; ) এর বর্ণনা 

হবে নিয়রূপ, 
শুভ টি টি রা হারার আল তাও? 

4 / ১ 
+ শ্পংই + সম্মথ। |+ স্পট ূ 
+ অপোহ + উচ্চ 1 অংঘাষ 
7 পশ্চাৎ + দীর্ঘ |1.+ উভ ওঠা 

উৎপাদনী ধবনিতত্তে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া এই ঘে বাকা 

উৎপাদনে ধ্বনিতাত্থিক সুজ প্রানঙ্গিক ধরন উপাদান ধোঁশ, 
বিয়োগ ব1 বিনিষয় করতে পারে । যেমন গরোল্িখিত উদাহরণে 
একটি ধ্বনি বৈশিষ্ট্য [+ পশ্চাৎ ] বাদ গিয়ে একটি নূতন বৈশিষ্য 



১২৬ ভাষাতত্্ 

[7 কণ্পুৰ] যুক্ত হয়েছে। উৎপাদনী ধ্বনিতত্বের বৈশিষ্ট্য 
আবেশনে এবং পাঝজনীন শুক্র উদ্ভাবনে । 

চযস্ষীয় দৃটিতে ব্যাকরণের প্রধান হুইটি অংশ সংশ্লেধ উপাদান 
€551718000 001221)01191)0) এবং ধ্বনিতাত্বিক উপাদান 

€ 011010010951021 00101190107) | সংশ্লেষ অংশের অন্ততুক্ত 

হল বাক্যের পুনলিখনী স্মত্র (1/11008 19163) এবং রৌপাস্ত- 
রিক সুত্র (00905001709610108] 10155 ) যা বাক্যের উংপাদিত 

অন্ত্যপরম্পরা বা গ্রন্থি (০9100 161111081] 501059 ) এবং 

সংগঠনের বর্ণনা । চমস্কীয় দৃষ্টিতে এক একটা সংশ্লেষ প্রকরণ 
অনেকগুলো! নিয় বা স্ুত্রের পরম্পরা ( কেবলমাত্র সাহার নয় )। 

সংশ্লেষ প্রকরণের এক একটি অন্ত্য পরম্পরা সাংগঠনিক বর্ণনায় 
একটি সাধিত বাক্যাংশ চিহ্ন (& ৫9116 [১-7091101 ) বা 
বন্ধনী দ্বারা চিছিত। শব্দ সীমানার (৮070 00900021169 ) 
জন্যে ব্যবহৃত চিহ্ন হল ₹ | উদাহরণের সাহায্যে উৎপাদনী 

ধ্বনিতত্বে থে রীতিতে বিশ্লেষণ করা হয় তা নিম্নরূপ, 
76৫ 58৮/ 11058 00909105 

বাক্টির সংশ্লেষ অংশের উদঘাটন বা প্রকাশরূপ (০9918 ০0 
(176 591712000 00101901890 ) হল, 

[9 [100 [10716 7 ] 11] 00 [৮0 [৮ 72566] ৮ 

08507 [00 [0672 016 06100 701 7 ] 0৪€[10 72 ০০০%] 

1017 ] 00 ] ৮015, 

(57561066706, 201 0010 [177856,  170-080, 
7০ ৬/810 6০9:0027165, ৬১০৬6: 10101959, ৬০ ৬51৮, 

06-1061611017901%6, ৫010), 017 0670018850-961%5 

0112), 017 51815] ) 



উৎপাদনী ধান ১২৭ 

65৪ 5৪৬ (11056 0০015 

বাক)টির সানিদিনি ( ১০০৩০ ) ্রকাশয়প হল, 

৩ ৫ 4” 50৬ 4 টি 4 ৯০ 

(সংখ্যাগুলি শ্বাসাধাতের দ্যোতক ) 

উৎপাদনী ব্যাকরণে ধ্বনিতত্বের ভূমিকা হল উপরো্লিধিত উভয় 
গ্রকার প্রকাশরূপের সংযোগ সাধন । 

205 00০01981981 001000606 61219901639 111096 7:0955563 

(080 06(6170100 01৩ 0130115010 8118৩ 01 ৪1) 90051706, 81৮60 

(156 20011010650089 0011661)0 200 89036181 8%0090010 ৪010০000199 01 

11315 00051810০5, 

একটি কথার ( 00/5:21)০ ) রূপমুলগত্ত উৎপাদন এবং সংগ্লেষ 

সংগঠনের ভিত্তিতে এ বথাটির ধবনিগত অবয়ব নির্ধারিত হয়, থে সব 
প্রক্রয়ার এ ধ্বনিগত অবয়ব নির্ধারিত হয় সেগুলোই হল ধ্বনিততুত্্র 
অংশ। 

চমক্কীয় বীক্ষায় ব্যাকরণের ধ্বনিত্ততব শাখাটিক 'গ্রহণ-প্রেরণ' 

প্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা! করা চলে ঘ1 বন্ধনী চিহ্ [19651150 01:8০%- 
50108 ] যুক্ত এক একটি অস্ত্য পরম্পরাকে ( 151001091 5208 ) 
ধ্বনি প্রতীকে (01)017600 150195690001019) প্রকাশ ব। উদঘাটন 

করে। ধ্বনি প্রতীক হুল, ধ্বনি লিপির পরম্পরা (56039709০ 

01891090915 01 019 101019600 ৪101)9050), যতি চিহ্ন (7), 

বিভাজিত ধ্বনি (101005010 598005109 ) এবং ধ্বনি হতি 

€013010500-1011008155 )। 

ধ্বনিতত্কে 'গ্রহণ-প্রেরণ' প্রক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করলে ধ্বনিতত্্র 

গ্রহণ' অংশের অর্ততুক্ত হল “অন্ত্য উৎপাদান' (65101091 50208) 

যার মধ্য রয়েছে 'আতিধালিক রূপদূল' (161091 090191)61069 ) 



১২৮ ভাখাঙ্খ 

যেমন 15৫, ১০০ ইত্যাদি এবং ব্যাকরণিক রূপমূল যেমন 

অতীত, বন্ছধচন এখং কিছু সন্ধি ধতি। রূপতান্তিক এবং বাঁকতাত্বিক 
সংগঠনের ধ্বনি তাৎপর্য নির্দেশে স্ধ ঘতির ভূমিকা রয়েছে সে 
কারণেই তি কে ব্যাকরণিক রূপমূল ধর] ধেতে পারে । উৎপাদনী 
ধ্বনিতাত্বিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ব্যাকরণিক রূপমুল সাধারণতঃ 
একটি অস্ত্য চিন দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং তার ধ্বনি বৈশিষ্টা বণিত 

হয় না। অপরদিকে আভিধানিক রূপমুলকে বিভাজিত ধ্বনিমূল 
প্রতীকের সাহাধো নির্দেশ কর] হয় । 

ধ্বনিতাত্তিক অংশের গ্রহণ প্রক্রয়া অংশতঃ আভিধানিক 

শবের প্রতীক স্বতান্ত্রযস্চক বৈশিষ্ট্যর ছাচ (059107% ) বা. প্রতিকৃতি 

আর প্রেরণ প্রক্রিয়াহল ধ্বনি প্রতিকৃতি গু ধ্বনি ঘতি । উৎ্পাঙ্জনী- 

ধ্ব্নিতত্ে গ্রহণ প্রক্রিয়!? গঠনফারী বিভিন্নশ্রেণীর হ্বাতস্ত্রচক 
বৈগিষ্ট্ের প্রতিক্ৃতির সঙ্গে সঙ্গান্তরাল ধবনিস্থত্রজাত ধ্বনি প্রতি- 

কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় প্রয়োজন । যেষন গ্রহণ প্রক্রিয়ার /660/, 
//,/9/, /0/ এই শব্দটি প্রেরণ প্রক্রিয়ার /5.৫/, দেখা যাচ্ছে 
থে গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিকৃতি হচ্ছে প্রেরণ প্রক্রিয়ার প্রতিকৃত্তির 
অনুরূপ, পার্থক্য আদতে পারে কিছু বৈশিষ্টোের বর্জনে। সুতরাং 

ধ্বনিতান্থিক সুত্র সমুহ (019009195108] 10199) বিভিন্ন সমাহার 

ধ্বনি প্রতিকৃতি গঠনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিকৃতির স্থান পুরণ করে । 

ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ব অংশের অন্তা পরম্পর1 গঠিত হয় আভি- 
ধানিক রূপমূল, ব্যাকরণিক রূপমূল, সন্ধি যতি এবং সংগঠন উপাদান 
চিহ্ন (90905906950 50:000016 [79160 ) ভ্বারা | * 

উৎপাদনী ধ্বনিতত্বে ধবনিমূল বিশ্লেষণের সময় প্রত্যেকটি থাকে 
এমনভাবে ধ্বনিমুলগত প্রতীকে রূপান্তরিত কর! হয় যেখানে ধ্ধনি 
প্রতিকৃতিগুলি স্তস্তাকারে জার স্বাতত্রযনুচক বৈশিষ্ট্যগুলি লারিবদ্কডবতে 



উৎপাদলী ধ্বনিত ১২৯ 

বিন্যস্ত হয় এবং সেইসব ধ্বনিসুত্রের আবিক্ষার কর] হয় যার দ্বার! 
ধবনিমূগগত ( 01১0001095109] ) প্রতিকৃতিতে ধবনিগত (01197060) 
প্রতিকৃতি নিণাঁত হয়। উৎপাদনী ধ্বনিতত্বে (29006181016 
0100০019855 ) ধ্বনিমুলগত ( 01000198102] ) অংশের অন্তভুক্ত 

হচ্ছে, 

১। এক গুচ্ছ পুনলিখনী স্ুত্রের পরম্পর1, বিশেষত: রূপমূল 
সংগঠন সূত্রের অনুবতা সুত্র সমুহ । 

২। রৌপাস্তরিক ( 02090017800109]1 ) স্ুত্রের পরম্পরা 

গুচ্ছ | 

৩। এক গুচ্ছ ধ্বনিগত (701)0091০) পুনলিখনী সুত্রে 
পরম্পরা । রূপমুল সংগঠন স্মত্র (10010106016 90:0০0016 

[0195 ) এক একটি আভিধানিক রূপমুলের ধ্বন বৈশিষ্ট্য নিরপনে 
লহায়তা করে। 

রৌপাস্তরিক ধবনিমূল সুত্র ( 0:805001709,00112] [011010900 

10159) আংলগ্র সংগঠনের ধ্বনি তাৎপর্য নির্ণয় করে। কিছু 

রৌপাস্তরিক স্ুত্রের বৃত্তাকার প্রয়োগে একটি কথার সংশ্লেষ সংগঠন 
সবার! নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিগত্ত প্রকাশ রূপ উৎপাদন করা যায় । 

চমস্কীয় দৃষ্টিতে 'ভাষাজ্ঞান' অর্থ এ ভাষার অসংখ্য বাক্যে 
ভাষার অস্তগ্রন্থনা (0620 500০919 ) সংযোজন এবং তাৎ- 

পর্ধগত (52009817010 ) ও ধ্বনিগত (001000০ ) ব্যাখ্য। প্রদান 

ক্ষমতা, 

ঢ00/1602 01 ৪ 181080286 117%01569 135 8৪011105109 25816 

096 ৪0৫ 90168০6 50600001559 €9 20 17)000105 1808০ ০ 

8010020069১ (0 161805 (1019 500০00195 ৪8091010119019 2104 09 25518 

৪ 8০1280010 10061016180100 ৪30 ৪ 00০906010 1065101619119 

৮০ 005 08164 ৫62 8:00 50:08০6 900০9001069, 



১৩৭ ভাঙ্গাঙনথ 

ফোন বিশেষ তাখাভাধীর ব্যাকরণ জ্ঞানের অর্থ এই ধে গে 

এ ভাষার অসংখ্য সম্ভবপর অন্তগ্রশ্থন। উৎপাদনে ও এগুলি 

সংলগ্ন বহিগ্রন্থনায় প্রকাশে এবং এ সব বিষুত বিষয়ের তাৎপধ 
€ ধবনিগত ব্যাখ্য। প্রদানে সক্ষম | 

ভাষার হহিগ্রন্থনা (581০5 50:8০1019 ) ভাষার ধ্বনিগত্ 

এবং অস্ত গ্রন্থন। (09০0 508০চ015) এ ভাষার তাৎপর্য (59032- 

61০5) নিযন্ত্রক ব্যাকরনিক প্রক্রিগ্রা ব্যাখ্যা করে, অব্ ভাষার 
বহিগ্রন্থনার কোন কোন দিকও ভাষার তাতপর্যকে নিমন্ত্রণ করতে 
পারে । এভাবেই ভাষার ধ্বনি এনং তাতপর্ধের গভীর সম্পর্ক 

ব্যাখ্যা! করা যায়। চযস্কীয় বীক্ষায় ধ্বনিখগ শিথিল নয় অর্থাৎ 
বাকো ধ্বনি একটানা তবে তাকে খণ্ডন করা চলে, ধ্বন প্রবাহ ও 

ধরনিথগ্ডের শ্রাব্য গুণাগুণ, স্বনন প্রক্রিয়া এবং স্বনিত ও শ্রুত 

গুণাগুণের প্রতিষঙ্গ বিশ্লেষণ কর! চলে । এ ধ্বনিতত্বে বাগধবনির 

বৈশিষ্ট্য প্রাসঙ্গিক । কোন ভাষার ধ্বনিতত্ব সম্পহ্কিত জ্ঞান ভাষার 

ব্যাকরণের ধ্বনি প্রকরণ হিসেবেই পাঠা । র্নপান্তন্লী উপপ্রকরণের 

নি:সার প্রথমে মার্জনী উপপ্রকরণে এবং সেখান থেকে কিছুট? 
উদঘ'টিত ও সবট] ব্যাকরণ হয়ে পরিস্ুটনায়, এই হল ধ্বনি- 
প্রকরণের গ্রহণা । 

সহায়ক গ্রন্থ পজী 

01)81155 4৯761853010 2100 11010161 000%/01)0015 

105 61000617795 91 89125811. 

17810810886 ৬০1, 36, 1820-910) 1960, 
০১, ৬০৪৪০110917 56806039069 1017 ৪ [91901001010 110%906015 

114৯1, ৬1 23, 1957, 
[২ 48016500500. 7৮. 5810 75116 ২ 216110010211658 1০ 
8198001) 81191) 915) 

(08702 01086 1955, 



উৎপাদনী ধ্বনিতত্ত ১৩১ 

হি. 18000099012, 17%, 718116 £ 101117081786100819 ০1 1,818085৩, 

"05 78805, 1956. 

ও. 3. 8512. 8001৮, 0551 5 0 10065580650 7010601% ০0: 

[.872015010 1765011191101)05, 

58190110565, 151855 1৬. [. 1. 10555, 1964. 
বিওএ্রাত (01)017851 & 7৯1. [9115 2105 ৯০০৫ 0800611। 901 

120811510, 

[781৩1 8100 109৮) ৩৬ ১০11 196১, 
£. 1. 79505], 48906915০01 1132 10150109198109] 11)6019, 

| [79197 800 1০9, 6 ৯০1, 1965. 



চতুর্থ অধ্যায় 
ব্লাপততভ্ 

€( 11010170195 ) 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ধ্বনি বিচার বশ্লেষণের যে পদ্ধতি 

অবলম্বন কর৷ হয় একটি ভাষার ব্যাকরণ (রূপ ও বাক্যতত্ব) 
বিশ্লেষণেও মুলতঃ সেই পদ্ধতিই অনুস্থত হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে 

কিছু কথার ( 905121)০95 ) অংশ পরীক্ষা করে, কথার থে সব 

টুকুরো বার বার ব্যব্হত হচ্ছে তার তালিকা! প্রস্তুত কর। হয় এবং 
যে সব অংশ গঠন ও ভূমিকার দিক থেকে স্বগোত্র সেগুলোকে এক 

একটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে হয় । ব্যাকরণ বিশ্লেষণে কথার যে সব 

অংশ পরীক্ষা করা হয় ০গুলে। ধ্বনিমুল লিখন প্রণালীতে বিধৃত 
( 019167010 €2105011190101) ) অর্থপূর্ণ অংশ । 

ধবনি সংগঠনের মৌল একক ধ্বনিমুূল (11)0106706 ) অর্থহীন 
(যদিও তা অর্থের ভিন্নতান্চক ) কিন্ত রূপ সংগঠনের মৌল একক 

রূপমুল (1700917191)9016 ) অর্থযুক্ত । বূপমুল হল ব্যাকরণ গত ভাবে 

প্রাসঙ্গিক ক্ষুদ্রতম একক এবং ব্যাকরণের বিতিন্ন উপাদান বা অংশ 

অর্থপূর্ণ । যেহেতু রূপমুল ন্যুনতম অথযুক্ত একক ০স কারণে সেটিকে 
আরও ভাঙলে তার অর্গ বিকৃতি অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । যেমন জল 

(191), কর (1091), প্রভৃতি নানতম় অর্থযুস্ত একক কিন্তু জলখাবার 

[1911092"), করবার 1 1607৮8:) একটি মাত্র 'বূপমূল নয় ॥ 
ধবনিমূল এবং রূপমূলের তুলন প্রসঙ্গে ব্ুক এবং ট্রেগার লিখেছেন, 

4 00010061006 13 1058151081539 ৮ 306 6619 €107067% 12, 18. 
81908209012 180888০--8, 010, 80. 2100808) ৪. 590050০8 



ভাধাতগ্ত্ ১৩৩ 

0: 5108655৩116 1085 ৮৩--1085 1701 0015 2 10111) 5200165560 

৪89 ৪ 78110100191 00181011)861017 01 71000610955 00 ৪ 10620108 

8190, 

উপরোক্ত আলোচন। থেকে শট: বোঝা যায় যে, ব্যাকরণগত 
ভাবে প্রাসঙ্গিক যে কোন অংশ কেবল মাত্র ধবনিমুল পরম্পরায় বিশেষ 

বিশেষ গঠন বা রূপ নয় এ বিশেষ উপাদানগুলি বিশেষ অর্থবহ । 

গ্লিষন রূপমূলের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন নিম্নরূপে, 

_-(1)6 17001016105 29 1:০6 9100911656 8191 ড/13101 15 12001072)- 

0০2117 7061000176, 800 10 0010 11061) ০02 18606558919 1০ 

0505 £12.0110081 29 1115 51005 ০1 72)0101)610065 8100 1011 

0090)1011)8010109, 9010806 10101101)610)95 081) 106 056101]5 06501106৫ 

৪3 172 5102116৩0 101621710560] 00105 11) 005 501001016 91 

(02 19:1805860, 85 “50719119550 10068101010] 0101 9০ 17)621 

৩, 7016 9/10101) 08100096৮০০ 4151060 ড/101)000 06900991156 0£ 

01850102115 210611176 009 17062101105. 

গ্রিসনের আলোচন। থেকে বোধ যায় যে, অনেক রূপমুলকে 
স্বচ্ছন্দে ভাব সংগঠনের নাানতম অর্থযুক্ত একক ধর] ঘেতে পারে। 

রূপমূল সংগঠন বিশ্লেষণে বৃস্ত বা অক্ষরের (5118019 ) সঙ্গে 
তুলনায় দেখ যায় যে, রূপমূল ও অক্ষর সংগঠন অভিন্ন নয়। 

একটি রূপমুল এক বা একাধিক অক্ষর বা অক্ষরের অংশ বিশিষ্ট হতে 
পারে। এক অক্ষর বিশিষ্ট রূপমুলের উদাহরণ, বক! ০০৮), স্ত্রী (31), 
একাধিক অক্ষর বিশি্ইট রূপমুলের উদাহরণ, অমৃত  9000109 ), 

এখানে রূপমুলটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট । এক অক্ষর কিন্তু একাধিক 
রূপমূলের উদাহরণ, যাই-118 1 এবং [1)1 রূপমুলগ ও অক্ষরের 

মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল এই ষে রূপমুলের অর্থগ্রাহাত। 
আবশ্ঠিক, কিন্ত অক্ষরের অর্থ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে যে কোন অর্থযুক্ত ধবনিমূল বা ধ্বনিমূল সমন্বয়, অক্ষর 
হওয়ায় ঘোগ্যতা মিবিশেধে রূপমুল হতে পারে৷ 



১৩৪ কপতর 

ধবনিমূলের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় যে, একটি রূপমুল এক 

বা একাধিক ধ্বনসুল নিশি হতে পায়ে। যে ক্ষেভে রাপমূল 

একটি মাত্র ধ্বনিমূল দ্বারা গঠিত সে সব ক্ষেত্রেও ধ্বনি এবং 
রূপমূল এক নয়। কারণ. ধ্বনিমুলটি ধখন রূপমুল গঠম করে এবং 

সেটি অর্থবহ আর ঘখন টি অথশুন্ত তখন কেবল ধবনিমূল। 

একটি মাত্র ধবনিমূল দ্বারা একটি রুগমুল গঠনের উদাহরণ, 
যায় এর [-য়), এখানে /-য়/ ধ্বনিমূলটি একটি রূপমূলগ বটে 
কারণ -য় এর অর্থতদ্যাতকতা রয়েছে । কিন্ত রূপমূল (য়) এবং 
সাধারণ ব্যবহারে ধ্বনিমূল /য়/ তানচ্য নয় । ধ্বনিমূল /য়/ এমন 
অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয় যেখানে তার রূপমুল হবার ষোগ্যত। 

নেই কারণ সেখানে তার কোন অর্থগোতক ক্ষমতা নেই, হেমন 

ভয়, জয়, ইত্যাদির য়। যায় এর-য়, তৃতীয় পুরুষ নির্দেশক 

স্থতরাং অর্থবহ কিন্তু ভয় এরয় এর কোন অর্থ শ্বাতন্ত্রয নেই। 

কখনও কখন৪ ছুটি রূপমূলগত উপাদান একই প্রকার উচ্চারিত 
ও শ্রুত হয় অথচ তারা ভিন্নার্থ বোধক। এই প্রকার রূপমূল 

জোড়াকে সঙফধবনিজাত (110107010110105 ) রূপমূল বলা হয়। 

যেমন [ধায় ) এবং [আমায় ), উভয় ক্ষেত্রেই [-য়) একটি রূপমুল 
কিন্ত ছুটি এক রূপমূল্প নয় কারণ দুটিরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। 
স্থতরাং সমধ্বনিজাত হওয়া সন্ত অর্থের পার্থকোর জন্যে ছুটি 
স্বতন্ৰ রাপমূল । গ্রিপনের ভাষায় সমধবনিজাত রূপমুল হল, 

21500610019 0০0 0101010910010 61600715216 81116 12): 6001৩9- 
51010 1906 0616116 10] ০006617. 98০৮ 0813 815 8814 ৫০ 
06 10017)001)078000৭) 111618119 “5001170108 91108”, ৭ 

রূপমূলের সঙ্গে অর্থের (106901008 ) সম্পর্কে বিচার করা 

প্রয়োজন । রূপষুলকে ভাষ। সংগঠনের নুনতম জর্থযুক্ত একক 
হিসেবে বর্ণনার ক্ষেত্রে “অথমুক্ত' কা 'জথ” শক ভুইচির ব্ধাণ 



ভাষাত ১৩৭ 

বযজন। সম্পর্ষে সতর্কতা অবলন্বন করা প্রয়োজন । ভাবার প্রাণ 

রূপের ক্ষুত্থম একক হুল রাপমূল, থাকে ভাষার খর্দাংশের (শর্েরি) 
ফোন অংশের সঙ্গে সম্পফিত করণ ধায় । এই সম্পর্ক নির্ণয়ে 

সতর্কতার প্রয়োজন ৷ এ প্রসঙ্গে গ্রিন লিখেছেন, 
[1 19৩ 27010610615 00 6৩ 85501660 ৪৩ 67৩ 912811681 

78101178001 01010 10 106 90001019০01 19081892৩, ০816 1109% 

১6 (21 1006 10 1001900178105 (16 70105 47062101)891” 0৫ 

51268101085, [১16810106” 15 10151060 (0 1619169600 005 151800- 

10810 10101) 6153 65৩00 17010116165 29 787 ০0 006 

€য79৩89101) 8550611) 0 2, 19810070885 2110 ০0101819015 00103 

036 ০০101606 55916]0 01101) 52/16 1910808%9, 4৯ 11801011616 19 

105 80811691001 10 (6 65001558101 680610 91010 ০81) 

০৩ ০0116195164 0115009 101) 275 087 ০1 015 ০011650 ৪981010. 

70751061005 0 10551011811 19 01010510 [81111181 95056 

9/101)006 091610] ০০11001 আ1]1 1 90105 08563 65 00166 7083. 

15801126. [17 17090 11251021069 10/6৮61 16 11] 961৬6 25 & 

ড0118016 81010705%110211010, 1 0560 ৮১111) ০৪0 01012. 

এন কতগুলে! রূপমূল আছে, ধা. কেবল মাত্র ভাষায় 
বাবহারেই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু ব্যবহারের বাইরে 
বিচ্ছিন্ন ভাষে তাদের বিশেষ অর্থ নেই। মেনন “তার প্রতি 

আষার বিন্দুমাত্র মমতা নেই । এই বাকের (প্রতি), বর) 
ইত্যাদি রূপমূলগুলির ব্যাকয়ণগত অর্থযূক্ত সংকেত থাকলেও এর 

বন্তগত “কান অর্থবা অবয়ব (নই । (কুকুর) বললে একটি জস্ত 
বোঙায় কিন্ত (প্রতি) বা (-র) ইত্যাদির ব্যাপারে সে সুবিধে 

নেই অথচ অর্থবোধফতার জন্য এগুলে রূপমুল হবার ঘোগা। 
শুন্য বূপমূলও তেমনি । শুনা রূপমুলের (201৩ 10010176206 ) ও 

ফোন বর্ণিত চিচ্গ নেই । যেষন “আমি ভাত খাই' ধাকো 'তাত' 
শুট রুপমুল যুক্ত (ভাতকে খাই, কে ৯হা), চৃতরাং শুধু বন্তগ্ড 

জর্থরুক গনি সঙগটি নয় বা ধ্ঞ্গ ময় থে ফোন ধদি সগষ্টি ব ধ্বনি 



১৩৬ বূপতন্ু 

চিহুহীন অর্থযুক্ত ব্যাকরণগত সংকেত রূপমূল ছতে পারে যেষন শুন্য 
রূপমূল ও অন্যান্য ব্যাকরণগত সংকেত । শুন) রূপমুলকে শুন্য সপ্রতিবন্ধ 
ব1 260 1709019021107- বল। হয়ে থাকে । 

বূপমুল সনাজকবরণ ( 10617611080101) 01 110100119106 ) 

রূপ্মূল সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও প্রত্রিত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বেগ্তামিন এল্সন্ এবং ভেল্যা বি পিকেট তাদের '36210108 
1+101101101029-910125? গ্রন্থ লিখেছেন, 

91700 2 ৬010 10085 65 10806 00 ০01 59%6121 10010151168, 

90106 01 211 01 10101) 1089 10601 10৩ 5100121) ৪100৩, ছা৩ 

[005 12৮6 ৪ 00109060016 001 1110610111106 11656 10010117081 

7089115, 116 101096016 056০ 18 2, [97:0906535 0 983571770- 

10 200 90101081108 7২500 8]110 7১41২71/-5,. 2জ০ 

01 17016 00061911088 70210152115 ৮6০ 09115 01170910081 

০০910102160. 0116 1116 72105, 16 11169 118৮5 51101121 1706211159। 

816 16010110109 108111815 & 00175010005 ৪ 71২/৯1%17 10 91010 

11১6 01101105721 57009301006 101 0106 210011)61, [6 (5016 18 

৪. 01106101706 1) 10168101115 1)1) 1119 01011107219 215 51511. 

(066৫, (10617 (1956 [08103 816 17 €00/5] 9110) ০৪০?) 
91116. ৯০০। 0017)7028115019 8170 00911010819 1709106 17101001716006 

1061701702.11010 19095951010, 

পৌনংপুনিক একরূপ কথার অংশঙমুহ পাঠ প্রতিকল্প প্রথায় 
তুলন করে সমার্থক অংশগুলিকে মুল এবং অন্যরূপ অংশগুলিকে 
বিকল্প ধরে, ভিন্নার্থক বিকল্পগুলকে পরস্পর বৈপরীত্য সুচক 
বিবেচনা! করতে হবে। এ ভাবে তুলন। এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে 
রূপমুল সনাক্তকরণ সম্ভবপর | 

কোন একটি ভাষার একজন ভাধাভাষীর মুখ থেকে সংগৃহীত কিছু 
কথা ( 005780069 ) পরীক্ষা! করলে দেখা যায় যে, একই বা একই 
প্রকারের কথার অংশ ঝা টুকরো! বার বার একই অথে বাত্হাত ছয় । 



তাবাতত্ত ১৩৭ 

যেমন বাংলায় হাণ, না, মানুষ, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি প্রতি বারই 

একই অর্থে ব্যবহাত হয়। আবার ধ্বনিরূপ সময়ের দিক থেকে 
প্রায় একই রকম যথা, খেলা, খেলছে, খেলেছিল, খেলাধ,ল। 

পুরুষ, পৌরুষ, কাপুরুষ ইত্যাদি ভিন্ন কিন্তু সম্পফিত অথে” ব্যবহৃত 
হচ্ছে। এই ধরনের পৌনঃপুনিকতার ভিত্তিতে বিভিগ্ন আয়তনের 
এক একটা সমার্থক কথাকে বাবচ্ছেদ করে বিশ্লেষণ করতে হবে। 

যে সব কথার টুকরো। বা অংশ কথা বাতায় জ্বাধীন ভাবে অথ.যুক্ত 
হয়ে ব্যবহৃত হয় সেগুলে। হল মুক্তরূপ (059 00110 ) আর যে সব 

কথার অংশ কখনও স্বাধীনভাবে অথ/যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়না সে 

গুলে! হল বদ্ধবূশ (99900 [0110 ), যেমন অনীল এর অ- 
ইত্যাদি। যে যুক্তরূপটিকে আরও ক্ষুদ্ূতর মুক্তরূপে বিভক্ত কর। 
চলে না সেটি হল নুনতম মুভতরূপ (171717)0]) ি০9 0010 ) বা 
শব (৮৮010 )1 এর থেক বোঝা যায় প্রচলিত অথে শব্দ বলতে 
আমর] যা বুনি তা এক বা একাধিক বূপমুল সমন্বয়ে গঠিত হতে 
পারে । শব্দ এবং রূপমুল জনেক ক্ষেত্রে অভন্ন নয়। 

অনেক ভাষায় কোন কো'ন শব্দকে ক্ষুপ্ত ক্ষু্ধ অংশে বিভক্ত কন 

চলে যেমন মুক্তরূপ বা মুত্তরূপ সমন্বয়ে বদ্ধরূপ। অনেক সময় 
অনুদনতম় মুক্তাংশ শব্দ গঠন করে । ষে সব শব্দ এক বা একাধিক 
বন্ধরূপ দ্বার! গঠিত সেগুলে। হল জটিল (০028016) ) শব আর থে 
সব শব্। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ সহযোগে গঠিত সেগুলো যৌগিক 
(০0101909010 ) শব্দ । কথার যে সব অংশকে (মুক্তরূপ ব৷ 
বদ্ধরূ"প) আর শধিকতর ন্ানতষ অংশে বিভক্ত কর। চলে ন' সেগুলোই 
হল রূশমূল (19010119079 )1 একটি জটিল বা যৌগিক শবে 
রূপমুলগুলির, অবস্থান ক্রমকে বূস্মূল গঠন (10010001081081 

০0105000000 ) বল! যায় । ইউজিন এ নাইভার ভাষায়, 
11010101985 19 5০ 50005 ০01 1001101)610)69 & 03611 2050- 

£51015009 17) (05 101101)5 0:৫5, 15101011617765 ৪16 (5 

20691011080] 91165 ৮1010) 1085 ০010961605 ০1৫09 ০01 281 

০ ৯01৫. 



১৩৮ রূপমুল নির়পণ 

কাপমুল নিজপণ 

ইউজিন এ নাইড] রূপমুল নির্ধারণের যে ছয়টি মাপকাঠি নির্দেশ 
কয়েছেন গার প্রধান কয়েকটি হল, 

১। কথার যে সব অংশ বা টুকরো! সর্ব অবস্থান একই অর্থ- 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং একই ধ্বনি দ্বারা গঠিত সেগুলো 
এক একটি রূপমুল। যেষন ইংরেজি, ০ বিভিন্ন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত 
হয়, 5101161, 0810001, 10101091 %/91101, ইতাদি ৮৪ 

রূপমূলটির ধ্বনিগত গঠন এবং অর্থ সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন । 
২। কথার ঘে সব অংশ একই অথ“বৈশিষ্টা প্রকাশ করে কিন্তু 

একই প্রকার ধ্বনি দ্বারা গঠিত নয় তেমন অংশকে একই রূপমূল ধরা 

ঘেতে পারে ধদি এ সবের গঠন পাকা ধ্ব্নগত ভাবে বাখা। কর! 

ধায় । যেমন ইংরেজি, 101016181016 এবং 10019973002], এক্ষেত্রে 

--11 এবং এর 0 এবং হা) এর বাবহার নির্ভর করে পরবর্তী 

ব্ঞ্জন ধ্বনির উপরে । মূর্ধন্ত ধধনির আগে 1 এবং ওষ্ঠ্য ধ্বনির আগে 
। বাবহাত হয । 

৩। কথার যে সব অংশ একই অর্থবৈশিষ্টা প্রকাশ করে কিন্ত 

একই প্রকার ধ্বনি দ্বারা গঠিত নয় এবং এ গঠনের ভিন্নতা! ধবনিগত 

ভাবে ব্যাখ্যাও কর] চলে না। এমন সব অংশকে পরিপুরক 

পরিবেশজাত (০9101916107)61)691 41507100000 ) কারণে একই 

রূপমুল ধরা যেতে পায়ে । যেন ইংরেজি, 19993 110292/, ০০9 
/১০১০/, 1109 11109/ এর €৪ -2--9 তিনটি একই রূপমূলেক 

সহরূপমুল ৷ রর 

৪1 কথার কোন কোন অংশ বাহিক অবয়বগত পার্থক্য থাক! 

সত্বে্ড একই রূপমুলগ রূপে বিবেচিত হতে পারে যদি তাদের নুনতঙগ 
ধ্বনি ও অর্থগত পার্থক্য একই শ্রেণীর ধ্বনি বা শুন্ধ্বনিজাত হয়। 
যেমন ইংরেজিতে, 



ভাঙা ১%৯. 

8০০৫ /00৮/ এবং 0০6 1000, 51590181791 এক বচল' 

এবং 51)5০0/ 81517/ বছবচন। 

প্রথমটির পার্থক্য হল /এ/ এবং /19/ এর মধ্যে আর বছবচন 
জ্ঞাপক -৪ /02/ এর অনুপস্থিতি বা শুন্য সপ্রতিবদ্ধা। দ্বিতীয়টির 
পার্থক্য হুল বছবচন চিহ্ধ -5 /22/ এর অনুপস্থিতি বা শুদ্ত 

সপ্রতিবন্ধ ৷ 

বল] যায £৪% তিনটি রূপমুল সঙ্গঘ্িত, ১। 3০] ২। -1 
৩। শুন্ত। 

৫1 ভিন্নার্থবোধক সমধ্বনিরূপমুলকে (1501070101/0710803 ) 

নিয়়োক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এক ব ভিন্ন রূপমুল ধর! ধায় । 

(ক) সম্ধ্বনিরূপমূল ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে সেগুলো 
ভিন্ন ভিন্ন রূপমূল । 

(খ) সমার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন সমধ্বনিরূপমূল একই রূপমূগ 
হতে পারে যদ্দি তাদের অর্থবৈশিষ্ট্য সমুহ অবস্থানগত পাথথকোর 
সঙ্গে সঙ্গাস্তরাল হয়। আর যদি তাদের অথবৈশিষ্টা অবস্থানগত 
পার্থকোর সঙ্গে সমান্তরাল না হয় তাহলে তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপমূল । 

৬। নিয়োক্ত পরিবেশে ব্যব্হাত হলে একটি রাপমুলকে জ্মতন্ত্র 

রূপে গণ্য করা যায় । 
(ক) স্বসতন্্র ভাবে ব্যবহৃত হলে । 

(ধ) বিভিন্ন সমম্বয়ে ব্যবহাত হলেও অন্ততঃ একটি সমন্বয়ে তা 
স্বতক্তাবে ব্যশ্হৃত হলে। রি 

(গ) একক সমন্বিত, যার সঙ্গে দমন্বয় হয় সেটি জ্বতত্ত্র ভাকে 
বাধ্হাত হলে । 
কূপমুল শ্রেণী বিন্যাস (০1899190810 06 1)07121959)99 ) 

একটি ভাষার ভটিল শব্দের ব্ূপতান্বিক গঠনকে তাদের 
ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী ছই ভাগে ভাগ হর থাক, 



১৪ রূপমুল নিরূপণ 

সাধিত ( ৫6115801018] ) এবং সম্প্রসারিত (10150009291 )। 

একটি জটিল শব্দ যদি ব্যাকরণগতভাবে কোন এক রূপমুল 

'বিশিষ্ট সরল শব্দের সহকক্ষ হয় অর্থাৎ যদি বাক্যাংশে (101015969 ) 
এবং অন্যান্য রূপতাত্তবিক গঠনে একটি জটিল শব সরল শব্দের 

সম ভূমিকা পালন করে তাহলে বল চলে যে, এই জটিল শব্দটি 
'কোন অন্তরা শব্দ বা রূপ্মুল থেকে বুৎপন্ন বা সাধিত। 

আর যদি একটি জটিল শব্দ তার সম্মস্ত অবস্থানে ব্যাকরণগত 

ভাবে কোন সপল শবের সমকক্ষ না হয় ত1 হলে বলা যায় ষে, 
জটিল শকটি সম্প্রসারিত। ( সাধিত 00118110178] এবং সম্প্র- 
সারিত 10001010091 এর উপরোক্ত ব্যাখ্য। কেবলমাত্র বর্ণনা- 

মুলক ভাবাতত্তের জন্যেই প্রাসঙ্গিক 1) 

জটিল শব্খের রূপমুলগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত কর বায় 
প্রথমশ্রেণী-সাধিত ও সম্প্রসারিত গঠনে ব্যবহৃত রূপমুল- 

গুলির অধিকাংশ । ইংরেজি ভাষায় সাধারণত্ত: এইগুলি মুক্তরূপমুল 
(295 1700910170106 ) আর ল্যাটিন ভাষায় বদ্ধরূপমূল (৮০৪৫ 
1701101)9106 )। 

দ্বিতীয় শ্রেণী--.ষ সমস্ত রূপমূল সাধিত শব্দ গঠনে প্রথম 
শ্রেণীর বূপমূলগুললর অনুসঙ্গ | এগুগল সর্ধদাই বদ্ধরূপমূল । যেমন 
119171% এর__1% বা 20909011955 এর-0955 ইত্যাদি । 

তৃতীয় শ্রেণী--ষে সব রূপমূল সম্প্রসারিত শব গঠনে প্রথম 
শ্রেণীর শনুসঙ্গ। এই গুলিগু সর্ধদাই বদ্ধরূপমূল। যেমন 
[018০0 এর-০৫, 101291115 এর-108 ইত্যাদি | 

প্রথম শ্রেণীর রূপমুলগুলিকে কেন্দ্র (09856 )' ধরে সংলগ্ন 
অন্যান্য ক্পমুলসমুহকে প্রতায় ধরা যায়। প্রথম শ্রেণীর 
রূপমূলের সংখ্য। অন্য দুই শ্রেণী অপেক্ষা! অনেক বেশী । 

কিছু শব্দ ও তাদের অভিন্ন কেন্দ্র ও প্রত্যয়গুলিকে প্রকরণ 
11১21801617 ) বলা ধায়। 



ভাষাততু ১৪১ 

প্রকরণকে আবার সাধিত প্রকরণ (49121101791 

7915015095 ) এবং সম্প্রদারিত প্রকরণ (109000081 
09120181075 ) এই ছুই ভাগে ভাগ কর! যায়। সাধিত প্রকরণ 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতায় সম্বলিত এবং সম্প্রসারিত প্রকরণ তৃতীয় 
শ্রেণার প্রত্যয় সম্বলিত হয় । 

সাধিত প্রকরণের উদাহরণ-_1020) 10721)1%, 10210101910, 

1181001,  179011000, 1019101010১ 00081) ইত্যাদি কেক 
10881) এবং তার সাধিত প্রকরণ । 

সম্প্রসারিত প্রকরণের উদাহরণ--018১, 01955, 012990, 

0195118 ইত্যাদি । এভাবে অভিন্ন কেন্দ্র ও অর্থ সম্বলিত যে কোন 
শব, তাদের পরিধতিত ভিন্নতা, এমনকি ভিন্ন কেন্দ্র সম্বলিত, 

সমার্থক শব্াাবলীও অধিকতর সম্প্রসারিত প্রকরণের অস্তুভু জি 
হতে পারে । 

বিভিন্ন প্রকার রূপমুল শ্রেণী হল--ধাতু (1099) এবং প্রত্যয় 

(71), প্রতায় তিন প্রকারের, আছ্য প্রত্যয় (01505) মধ্য 
প্রত,য় (109% ), অন্ত্য প্রতয় (58901 ),1 ধাতুর সঙ্গে দরাসরি 

প্রত্যয় ধোগ করা চলে, ধাতু এক বা একাধিক রূ"্মুলের সঙ্গেও 
যুক্ত হতে পারে তখন তাকে মুল (51619) বল। হয় । একটি মুল এমন; 
একটি রূপমুল বা তার সমন্বম্ন যার সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। 
ছুই বা ততোধিক ধাতু সম্বলিত মূল হল যৌগিক মুল (০০201998170 
50601) | ঘে সব প্রত্যয় মুলতঃ মুল গঠনেই ব্যবহৃত হয় 
সেগু.লা মুল গঠনকারী প্রত্যয় (50610. 00100901010 )1 কেন 
(9৪56), ধাতু*(7০9০0 এবং মূল (51523) তিনটির নিম্নোক্ত গঠন 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পই ধারণ রূপতা ত্বক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়ে'জনীয় | 

১। একাধিক রূপমুল যুক্ত জটিল শব্দ, সাধিত ও সম্প্রসারিত, 
গঠনে ব্যব্হত রূপমুলকে কেন্দ্র (9896) ধরে অরে অন্যান্য ক্মুপমূল 
সমুহকে প্রত্যয় ধরা হয়। 



১ষ্হ রূপমূল প্রোণী বিনা 

২1 ধ্বস (1০০০ এমন এক শ্রেণীর রূপমুপ যার গঙগে সরাসরি 
সস্তায় যোগ করা চলে । ধাতু ঘখন কেন্দ্র গঠন করে তখন তা ধাতু 
কেন্দ্র (1001 0859) এবং ধাতু সম্প্রসারিত হলে তাকে ধাতু 
অন্প্রপারণ (10০06 11006001017 ) বল? ধায় । 

৩। ধাতু এক বা একাধিক রূপম,লের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনল 

(50210) গঠন করে। ক্রিয়া! মুল, শব্দ মূল এবং পদম,ল এই তিন 
প্রকারের কেন্দ্র মল বা 91670. 6836 হতে পারে । 

বিভিন্ন প্রকারের রূপমুলের পরিচয় দিতে গিয়ে বেগ্ামিন এল্পন্ 

এবং ভেলম! বি পিকেট লিখেছেন. 

1৬10101)617)25  %/1101) 0095 0900017 :81191165 215 হ্াা০৪ 

0) 5 [000110011610765 ৮1010117702 17096 ০090001 210176 215 

চ০০120 [071)75. 1110 0009101061089 ৮/17101) 179 00017 210106 

816, 11 900101010 (0 09106 009 (01105, 7২915, 800 1176 

১0০00 111011)11677395 51101) 00000 11011160121 10190201100 

105 19913 9810 8৯1911565 ..00061॥ 19005 17785 00000 5101) 

০06)€1 1001101560)0956 800, 101009» 219 8159 ০০০ 10110)9, 

[0 20016010910 (09 19019 8110 [01611705 (1161৩ 216 01161 (৮093 

916 100101)510705, 9075095 816 0901)0 10101761795 ড/11104) 

০9০০0] 10911911100 1013, হ0$)5 216 00000 100911)1051065 

০০০] 1115106 (1)০ £০০ 10301. 

2176 6০9010 10109, 8%092101 10019, 192) 10850761018 

০০ (61106 4885003. 4১706511199 06 015010£0191)60 101 

19065 11) 01781 

(1) 10965 £610619119 09177 (179 471211) 0010 01 (106 (0108, 

%))116 81555 (6110 00 101001 001 1079811) 10062111106 11) 501 

৪১ 2 

€2) 10215 216 05215 12166 10010151501 19915 5)05011069019 

001 6901) 01011617117) 1116 58006 7005111011১ উ/11115 (115 11027061 

91 90169 15 8830911% 1৩1885৩15 11001063181 

(3) 9116 200588 216 51711161 11781) 10013, 



হাত . ১৪৩ 

উপর্োদ্ত আলোচন। থে-ক বোঝ ধার যে, আত, বধ্য ও অজ্ঞ 

খ্াঙ্য় হ'ল বন্ধ বূপমূল এবং ধাতু যুক্ত ও বন্ধ উভয় প্রকার দূপমুলই 
স'তে পারে। 

বূপমূল ও সহুব্রুপমূ (11010176075 & 11010009101 ) 

কতগুলে। রূশমুলের গঠন সব্দাই এক প্রকায় যেমন ইংরেজী, 
9010108, ৮/811016-এর 1171, আবার কোন কোন গ্ষেন্তে 

রূপমুলর গঠন ভিন্ন হতে পারে, যেমন ইংরেজী বছবগনের--5, 9০৮৩ 
/ 00952 / এ--2, ০8051158601 এ-+5, এবং 19599 | 1051212 / 
এ--১12, 

3, 2, 12 ভিন্ন গঠনের হলেও তারা একই অর্থের প্রকাশ 
করে। এহেন পরিস্থিতি বাখ্যার জন্যই দ্নুপধুল ও সহরূপমুলের পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকার্ধ। সহরূপমুল হল বূপমুলেরই বৈচিত্র, ধার অবস্থান 

পরিবেশগত কারণে ভিন্ন । রূপমুঙ্দগ হল এক বা একাধিক সহরূপ 
মূলের সমষ্টি যার অর্থ ও অবস্থান নিদিষ্ট । গ্লিসনের ভাষায়, 

4 21101001101 19 2 2119110091৪; 10010106106 9/1)101) 

০০০00 11) 9610811)  0191)81916 010৬10117061)05, /৯ 10010175109 

1$ ৪ 2০900 ০06 9206 ০01 01019 811017)0101) 10101) 001010101 

০ ০610810 50811 1801161) ০168119 ৫621081৩, ০0110608০01 

01511101101) 2:00 17068001775. 

সহরূপমুল হল বাখ্যাযোগ্য পরিবেশে সংগঠিত রূপমুলের বিকল্প 

পাঠাস্তর আর বূপমূল হল স্পষ্ট ব্যাখ্যাযোগ্য বিস্তাস বৈশিষ্ট ও অর্থ 

সম্থলিত সছরূপমূলক সঙ্থন্তি। 
যেন, (রা-গুলি-দের-জন-সমুহ ), এই সবগুলোই একটি মাঞ্জ 

রূপমূলের সহরূপ, এদের অর্থ অতিন্ন এবং প্রতিটির বিদ্াস ও 

অবন্থান বৈশিষ্ট্য নিদিষ্ট বর্ণনাযোগ্য | 

সহরূপযুলকে রূপমুলের পরিবেশগত ভিন্ন ৰা বিকল্পরূপ বঙ্গ? 
গ্েতে পারে । অর্থাৎ একটি সহরূপমূল পরিবেশগত বৈচিজের 



১৪৪ রূপমুল ও সহরূপমূল 

কারণে হতে পারে যে পরিবেশ ব্যাধ্যাধোগা | ম্ুতরাং একটি 
রূপমুল হল এক বা একাধিক সহরূপমুপের সমর যার প্রত্যেকটির 
ব্যাখ্যাযুক্ত অবস্থান ও তাৎপরধ রয়েছে । যেষন- গুর্েোল্লিখিত 

উদ্বাহরনের | -2/,1-5/ এবং / 72 / একই রূপযুলের সহরূপমুল» 
কারণ তার অবস্থানভেদে ভিম্নরূপ হলেও একই অর্থ বা তাৎপধণুর্ণ । 

সহরূপমূল ধ্বনতাত্বিক শর্তসাপেক্ষ (0179:9109510211) ০০0৫1- 

(10760) বা ব্ূপতাত্থক শর্তসাপেক্ষ (10010170192108119 
90131610100 ) দ্বিবিধ কারণেই হতে পারে ॥ 

যেমন বহুবচন জ্ভাপক রূপমূলের তিনটি সহরূপমূল / -2 1, | "ও / 
এবং /12 / ধ্বনিগত কারণে হয়ে থাকে। /2/ কেবলমাত্র পোষ- 

ধবনির পরে, / -5/ কেবলমাত্র অঘোষধবনির পরে এবং / 412 / কেবল- 

মাত্র ঘুঃধ্বনির পরে হয়ে থাকে । সুতরাং আমরা বলতে পারি 
এ সহরূপমুলগুলির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধ্বনিগত কারণে হয়েছে । আবার 
রূপগত কারণেও সহরূপ স্প্টি হতে পারে । ঘেমন--7305, 0০5, 
৪2 রূপগুলির সঙ্গে বুবচন জ্ঞাপক রূপ-০9 যুক্ত হয়, কিন্তু ০»-এর 
সঙ্গে যুক্ত হয় -০0 ফলে 70563, 10১65, 8755 কিন্তু 02060, 

এই -21) বাবহার ধ্বনিগত কারণে নয়--বরং বূপগত্ত কারণে হয়েছে ॥ 

ধবনিততব থেমন পরিপুরক পরিবেশগত অবস্থান ( ০০0101016- 

101610121% 01501199601) ) সম্ভব রূপতত্বেও তেমন । রূপতত্তে 

পরিপুরক পরিবেশগত অবস্থান হল এই, দুটি রূপকে একই রূপমুল ধর? 
যেতে পার; যদ ১। তাদের অভন্ন শর্থণত তাৎপর্য থাকে এবং 

২। যদি তারা পরিপুরক অবস্থানজাত হয়, থেমন - বাংল' /18-/ 
কেবলমাত্র বর্তমান ও ভবিষ,তকালে ব্যবহাত হয় । আর ) &1 | কে €ল- 
মাত্র অত'তকালে হয়। যথা-যাই, মাও, যাব, যাবে কিন্তু গিয়ে, 

গিয়েছিলাম ইত্যাদি । আমর এ ছইটিকেই রূপমুলের সহরূপ 
খরে নিতে পারি, ছুটির অর্থগত তাঁৎপধ এক এবং তার! পরিপুরক 
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অবস্থানজাত । /যা-/ অতীতকালে ব্যব্হত হয়না /গি-/ বঙণমান 

ব৷ ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হয়না । ইংরেজিতে 1809/এবং/ 4101 

একই রূপমুলের সহরূপ মূল। ৪8০ বতমান ও ভববন্যৎ ক'লে 

আর ০07 অতীত কালে ব্যব্হত হয়। 8০ যে পদশ্শে 

যে অবস্থানে ব্যবহৃত হয় ৬91) সে পরিবেশে, সে অবস্থানে 

হয় ন। স্থতরাং তাদের পরিপুরক পরিবেশজাত অবস্থান রয়েছে । 

আধুনিক কথ্য বাংলার জপতত্ 

০(৪110910 (০0110900181 732115811 18101010102 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কথ্য বাংলার রূপতাত্তিক সংগ্ঠন বিশ্লেষণে 

আষর। ভাষাতাত্বিক চালস” ফাগুর্সন অনুসরণে কথ ণাংলার 

রূপতত্তেরে পরিচয় দেব। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংল" শব্ধ, “ক্রয়া, 

সংখ্যাবাচক রূপমূল, বিশেষ্য, বিশেষণ, সবনাম, অব্যয় € সহধোগী 
শব্দ সংগঠন বিশ্লেষণ করব । 

কথ্য বাংলার শব্খ সংগঠন বিশ্লেষণ করলে ছয় শ্রেণীর রূপমূল 

নিরূপণ করা চলে । 

১। শব্দের কেন্দ্রীয় অংশ (000151 ) এবং মুল (31০17) 
গঠনকারী রূপমুল সমূহ ॥ এই মুল এর গঠন বিন্যাস হল স্বর 
ব্যগজন স্বর (০৬০), স্বর ব্ঞ্জন (৬৫০) এবং ব্যঞতন স্বর (0৮) 

অন্যান্ত দৈর্ধের মুলও গঠিত হয় । 

২। "মূল" পুর্বব্তা রূপমুল বা আদ্য প্রত্যয় (10760) , 

আগ প্রত্যয় সাধারণতঃ মূলের অর্থকে সংশোধিত কিং নিদিষ্ট 

করে থাকে। , | 

৩1 শব্দ মধ্যবতাঁ বিশেষ কয়েকটি মূলের সঙ্গে ব বত কিছু 
রূপমূল ব' বিস্তার (6209051010) | এই রূপমূলগুল সংখ্যা 
শব্দের আগে, পরে বা মধ্যে ব্যব্ৃত হয়। এই বূপমুল 

১০-- 
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কেন্দ্রমূলের পরে বসলে তাকে প্রসার (০%6905102) বল? হয় | 
৪। চতুর্থ শ্রেণীর রূপমূল হল সাধিত আস্তাপ্রত্যয় (09118- 

8101)81 5005) | 

৫। পঞ্চম প্রকার রূপমূল, সম্প্রনারিত অন্ত প্রত্যয় (10060- 
$101921 9. ), শব্দে এই প্রত্যয় পুর্ববণিত চারশ্রেণীর রূপমুলকে 
অচ্ুুপরণ করে । 

৬' অপরাপর কিছু রূপমূল, যেমন শব্দের অস্ত্য অবস্থানে 
ব্যবহৃত নিশ্চয়তান্চক ই (-1) (-০) প্রত্যয় । 

বাংল। শব্দের সংগঠনকে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। 
১। সম্প্রসারিত প্রত্যয়ান্ত অর্থাৎ_-9107,--18.-4,-০,--9, 

ক্রিয়াবিভ'ক্ত অন্থলিত শব্দ ব! ক্রিয়াশব্দ | 
২। নিরদিষ্টতানুচক সম্প্রসারিত প্রত্যয়ান্ত অর্থাং_-%৪,_.৮,_- 

40121025 _107901,--89012,--89010  অথবা--( ০ )-71০, 
--(6)০ কারকবিভক্তি সম্বলিত শব্দ ব1 বিশেষ্য শব্দ। 

৩। অন্যান্ত সমস্ত শব । 

ক্রিয়াবাচক অত্যপ্রত্যয়ের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূল 
অর্থাত মুক্তরূপ (068 101 ) হিসেবে ব্যবহৃত তুচ্ছ অনুজ্ঞ 
€1050101 1001991211%6 ) স্ুচক রূপমূল সমুহও ক্রিয়াশ্রেণীর 
অন্তৃভুক্ত। 

বাকারীতিতে বিশেষোর অনুরূপ অবস্থানে ব্যবহৃত শব্দ অর্থাৎ 
কারকবিভক্তির গঙ্গে ব্যবহাত বিশ্যেষ্যমূল (0001. 96620 ) সমূহও 
বিশেষাযশ্রেণীর অস্ততুক্ত। অনুরূপ মুক্তরূপ (76০ 70177 ) মূল 
কেই কত (29001085৩) বলা হয়। যে সমস্ত শব্দ বিশেষোর 
পুৰে বসে কিন্তু বিশেষের সঙ্গে এক শব্দ গঠন করেনা সেই বিশেষণও 
বিশেষোর অন্তুভূক্তি | 

অন্তান্ত শব হল কারক বিভক্তিহীন শব্দ বা অবায় (13010019১ ) 
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খ্রসার (99%0815100) বা বিস্তার (67611510) ) সম্বলিত 

প্রসারক। 

সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয় সম্বলিত ( 0911520101781 9000) শব্দ, 

সাধিত শব্দ আর অন্যান্য শব্দ প্রাথমিক ( 0000915 ) শব্দ রূপে 
বিবেচ্য | 

বিশেষোর পুরে ব্যবহৃত নিদিষ্টতান্্চক শব্দ হল সংখ্যা 

'€00101061) 1 বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত একাধিক সংখ্য। নির্দেশক 

শব্দ হল সবনাম । 

ছুটি মূল সম্ঘলিত বিশেষ্য হল যৌগিক বিশেষ্য (০0701900100 
0081) )। 

মূল, প্রসার এবং সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয় সমুহ একাধিক শ্রেণীর 

শব্দে ব্যবহৃত হতে পারে। 

প্রসারিত অন্তাপ্রত্যয় এবং বাক্যে অবস্থানের দিক থেকে পার্থক্য 

থাকা সত্বেও বিশেষা এবং বিশেষণ, রূশমূল শ্রেণীর দিক থেকে প্রায় 

অভিন্ন সংগঠনের অন্তভূ্তি 

প্রসারক সংগঠন 
প্রসারকের সংগঠন হল ব্যঞ্জন (0) অথবা স্বর ব্যগ্রন (৬০) । 

প্রসারণে 1! এবং 7 ছাড়া নয়টি প্রলম্থিত ( ০0011102105 ) ও 

অঘোষ এবং 10 ব্যগুনধব নিমূল ব্যবহৃত হতে পারে । 

প্রসারণে ব্যবহাত ধ্রনিমূলগুলি হল 6, ০, 10, 1, 7, 5, এবং 

1) | 1 1),) % কখনও প্রসারণে বাব্হৃত হয়না ৷ ক্রিয়। প্রসারণে 

সবদ। একক ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় । সাধিত বিশেষ্যে & বা 0 + একক 
ব্যগুন হয়। 

সম্মাননূচক রূপমুল - / 0. ক্রিয়া এবংবুস্বনামের সঙ্গে ব্যবহৃত 

'হয়। ক্রিয়ায় সম্মানস্তচক রূপমুল 2 তৃতীয় পুরুষের বিভক্তি--০ র 
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পরে বসে ফলে সম্মাননচক--90 বিভক্তি গঠিত হয় । কেবল দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় পুরুষের কোন সম্মানন্ুগক রূপ নেই ॥। এই রূপমুলটি 
সর্বনামে মূল ৪১-_এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানমুচক 
সর্বনাম রূপটি গঠন করে । এই রূপমুলটি নির্দেশক (0670101085- 
(90৮০ ) মূলের সঙ্গে ব্যব্ৃত হলে, (101,101, 00], 1101, সবনাম। 

রূপগুলি পাওয়া যায়। 

বাংলা শব্দে সংগঠন 
ংকেত £ বি--বিশেষা, বিন-_-বিশেষণ, ক্রি-ক্রিয়া, আপ্র-- 

আদ্যপ্রত্যয়, প্রসা--প্রসার বা বিস্তার, সাপ্র-সাধিতপ্রত্যয়, সপ্র-- 

সন্প্রসারিতপ্রত্যয় (শব্দের মধ্যে একটি বা দুইটি সম্প্রসারিত প্রত্যয় 

ব্যবহৃত হতে পারে, বিশেষে এই প্রত্যয় ছুটি ব্যবহৃত হলে প্রথষটি 
নিদিষ্টতান্চক ( 061611017201৬6 ) এবং ছ্িতীয়টি কারক বিভক্তি । 
আর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে হলে প্রথমটি কালবাচক অস্ত্যপ্রতায় আর 
দ্বিতীয়টি ক্রিয়া বিভক্তি )। বন্ধনীর মধ্যেকার রূপমূলগুলি সর্ধদ! 
ব্যব্যত নাও হতে পারে। 

বাংল শব্দেত্র সংগঠন 

প্রাথমিক বি -(আপ্র)7-মূল-4 (প্রসা )4-  সেপ্র) 
সাধিত বি -(আপ্র)+মুল+(প্রসা)+সাপ্র+ (সপ্র) 
মগ ্ মূল-- প্রসা + (সপ্র) 

নিয়া ৬ মূল+ (-/ন) +(সপ্র) 
পৌি্ক বিল.  মুল+মুল+ (সাপ্র) 
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প্রার্থমিক ক্রি মূল+ (সপ্র)+(-/ন) 

সাধিত ক্রিম” মূল+ (প্রসা7-সাপ্র) + (সাপ্র)1(-/ন) 
অব্যয় - (আপ্র) + (মূল) + (সাপ্র) 

নিশ্যয়তান্ুগক অন্তাপ্রতায় ? অথবা ০ রূপমূল যে কোন শব্দের শেষে 

ব্যবহৃত হতে পারে । তবে তা অব্যয়ের শেষে কচিৎ ব্যবহৃত হয় । 

ক্রিয়। 

একটি ক্রিয়ারূপ একটি মুল বা মূল4-এক থেকে ছয় পর্যস্ত অন্ত্য 
প্রতায় সম্বলিত হতে পারে । অস্ত্যপ্রতায় ক্রম হল, সাধিত অন্তা প্রত্যয় 
বচনরূপমুল, ক্রিয়াবিভক্তি বা সম্প্রসারিত অস্তাপ্রত্যয়, সম্মানসূচক 

---- /ন অথবা] তৃতীয় পুরুষ সাধারণ অনুজ্ঞার চিহ্ন ক। 

ক্রিয়ার প্রত্যয় ও বিভক্তি 

১। £) ক্রিয়ায় ব্যবহৃত সাধিত প্রত্যয়, বিভিন্ন পরিবেশে তার 

বিকল্পরূপ, 1, এবং ০ 1 এই রূপমূল সম্বলিত ক্রিয়াই হল সাধিত 

ক্রিয়। । 

২। ক্রিয়ায় চারটি কালবাচক অন্ত্যপ্রতায় ব্যবহৃত হয়, নিতা 

বৃত্ত 01), অতইত 1, ভবিষ্যত ০ এবং অন্ত্যপ্রভ্যয় | 

৩। চারটি ক্রিয়া বিভক্তি হল, প্রথম পুরুষে 21, 
দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 18, ছ্িতীয় পুরুষ সাধারণ ০, তৃতীয় পুরুষ 
নাধারণ €। 
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৪1 ক্রিয়ায় ব্যবহৃত অপর তিনটি প্রত্যয় হল কালবোধক ০, 

অনুজ্ঞ! ৫ এবং ভবিষ্যত অনুজ্ঞা 91 

পাচটি বা ছয়টি অন্ত্প্রতায় সম্বলিত ক্রিয়ারূপের গঠন ক্র 

নিয়রূপ মূল+ (০) 4 0) 1147 বিভক্তি । 

ক্রিয়া বিশেষের গঠন ক্রম হল, মুল +- 2 অথবা--9৪, এই 
ক্রিয়৷ কারক বিভক্তি সহ এবং বিশেষোর অবস্থানে ব্যবহৃত হয় বলে 

বিশেষ্য । এইরূপ বিশেষ্য অসম্পন্ণ ক্রিয়া মূল 2০1)-_(হওয়1),2-- 

(আস1), এবং ৪০--(যাওয়া) ছাড়! সকল ক্রিয়ামুলের সঙ্গে ব্যবহাত, 

হতে পারে। 

১। 

| 

৩ 

রী 

৫। 

৬7 

৭ | 

৮ । 

৯ | 

১৪০ | 

১১। 

১! 

ক্রিয়া সংগঠনের জিপমুল ক্রম 
মূল-"" --" (দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ) বর্তমান অনুজ্ঞা 
মূল4-ক্রি বিভ ... * নিত্যবৃত্ত বর্তমান 
মূল+-01)+ ক্রি বিভ-." **. ঘটমান ব্তমান 
মুল 1+6 ০০১ ০ অসঙম্গাপিকা 

মূল+০47011 ক্রি বিভ...... পুরাপ্টিত বওমান 
মূল+7147 ক্রি বিভ :.. *-. সাধারণ অতীত 
মুল417 ৪ .-*.১" ভূতার্থ অনির্দেশক 
মূল-01-4-14+ ক্রি বিভ... ... ঘটমান অতীত 
মূল ০ 4০101711-7 ক্রি বিভ -.- ১, পুরাথটিত অতীত 
মূল 41 -4 ক্রি বিভ **--*" নিত্যবৃত্ত অতীত 
মূল7- £ +6*." *** অনির্দেশক 
মূল 104 বিভক্তি *** *** ভবিষাত 



ক্রিয়। সংগঠনে রূপমূল ক্রম ১৫১ 

১৩। মুল4৮- -7/0---*"সম্মানল্চক অনুষ্ঞ! 

১৪। মুল +0--1."----তৃতীয় পুরুষ অনুজ্ঞা 
১৫। মুল+০ .... ভবিষ্যত অনুজ্ঞা 
১৩ 

টি জী ক্রিয়া বিশেষ 
১৭। মূল408 

সতেরোটি ক্রিয়া অন্তাপ্রত্যয়ের আটটির অন্যান বিকল্প রয়োচ্ছে । 

ক্রিয় মূলের শেষ বব (0০0০)বাসসব(৬ ৬০ নাহলে 

সম্প্রসারিত অন্তাপ্রত্যয় :৪) ০ এবং ০ ধ্বনির পূর্বে! ধবনিস্ত পরি- 
বতিত হয় । অন্ান্ ক্ষেত্রে ৪ বা ঘ, ০ হয়। ক্রিয়ামূলে টচ্চজ্বরধবনি 

1 বা 9 হলেও ৪, এরূপেই পরিবতিত হয় । যথ1, 178116, 1001019, 

201776, ৫016 1010016, 1010016, 10101) 52110100100, 2170 

11210, 1121909 ইত্যাদি । 

সাধিত মস্তাপ্রতায়ের পর ক্রিয়৷ বিশেষ্য অন্তাপ্রতায় (&) এর 

বিকল্পরূপ হল 1001 অর্থাৎ একটি সম্প্রসারিত ক্রিষার বিশেষ্য 
2170 অথবা 01070. 01070 তে শেষ হয়। 

যথা, 179.18)0, 51701012100, 91700121009 ইতাদি, কক্রযার 

মূল ৪, ০ বা ০ ধ্বনি অন্ত হলে মুল এবং অন্তা এ এর নো পিচ্ছিল 

০ ধ্বনি যুক্ত হয়। যেমন 117808, 19098, 10602. 10118028179 

ইত্যাদি। 

মূল ০ বা ॥ ধ্বনি অন্ত্য হলে মূল এবং ৪০ ব' & ধবব মধ্যে 
একটি পিচ্ছিল € ধ্বনি এসে যায । যেমন 109৪6, 8৫০০ ইত্যাদি । 

একটি একক স্বরধবনির পর ঘটমান বত্মান 101) ধ্বনির বিকল্প 
হল যুক্ত ০০), যেম )8০০1)9, 01001)9, 1109০01)6 ইত্যাদি । কিন্তু 

1 পরে হলে 0০9101)0 1 
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স্বধবনর পর 90. ঢা, 81, 18 বিভক্তির স্বরলোপ ঘটে ।'অবশ্য 

কেবল ৪1) এবং ॥ যুক্ত সাধিত ক্রিয়া! এবং কোন কোন ক্রিয়ার স্বর 
 পরিবত্ন শনিদদিষ্ট | যথা, 01/0৩ থেকে 0200, 011 0115 018. 

50/$09 “থাক 801, এ), 8010 803 

ধবন*্ত উপাদানের দিক থেকে 271, 8, 1, ০১০ এই পশাচটি 
রূপ্মূল পিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে পুথক পৃথক অর্থদ্যোতকতা 
থাকলেও বর্ণনার জনা চারটি রূপমূল ধরে নিলেই চলে । 

প্রথম পৃরুষ [80 1 

ছ্বিতীয পুরুষ তুচ্ছ 118) 

দ্বিতীয় পুরুষ সাধারণ [ ০) 

তৃতীয় পৃকষ সাধারণ ৪) 

উপরোক্ত বিভক্ত সমূহের বিকল্পরূপ নক্নরূপ 

| ৃ 
মূল বা! ০ এর পর , ! এরপর, ( এর পর [6 এর পর 

প্রথম 1 ূ 8] ূ 80) 0 
দ্বিতীয তুচ্ছ 18 1 ;, 3 
দ্বিত'র সাধারণ ০ ূ 9 র 6 6 

তীয় সাধারণ 6 ূ 0 র ০ ূ 6 

কয়েকটি সকর্ণক ক্রিয়া (0:2051016 ) 0 অথবা 6 ধ্বনি সম্বলিত 
হয়ে তৃতীয় পুরুষ লাধারণে 1 এর পরে বসে । যথা, 21710, ০০109, 
৭910111৩, 0170110, 0119, 09110, 1070119, 10110, 10110, 19919, 

প্রাথমিক ক্রিয়। 

প্রাথ মক ক্রিমা মূল স্বরের ছুইটি বিকল্পরূপ রয়েছে, এই স্বর 
পর্বত ধনে প্শচ প্রকার ক্রিয়। লিপিবদ্ধ করা যায়। 



বাঞ্জনাস্ত ও হ্বরান্ত ক্রিয়া ১৫৩ 

প্রথম শ্রেণী-_মূল স্বর ৪/০ সহ 

দ্বিতীয় শ্রেণী-- ,, ০/% সহ 
তৃতীয় শ্রেণী-_ ,, 1/৩ সহ 
চতুর্থ শ্রেণী-_- ., ০0/9 সহ 
পঞ্চম শ্রেণী-_ ,, স/০ সহ 

একটি প্র'থনম্মিক ক্রি? মূল সংগঠন (51610 500০0101০ ) 

হল স বস (0৬০), সব (৬০), সব (0৮) অথবা একটি ক্ষেত্রে 
স(৬)। 

ক্রিয়ার বণ্তীন অন্ত্য (0) ড 0 সংগঠনকে ব্যগ্জন ক্রিয়া এবং 
জ্যরাস্ত (0৬ ) ৬ সংগঠনকে স্বরক্রিয়। বলা হয়। 

প্রথম, চতুর্থ, এবং পঞ্চম শ্রেণীর অনেক ক্বরক্রিয়ায় মূল এবং 

কোন কোন বিভক্তর মধ্যে একটি 1 ধ্বনি ব্যবহৃত হয়, এই ॥ যুক্ত 
'ক্রয়াকে ? স্বরক্রিয়। বল। হয়। 

ব্যঞ্জনান্ত ও স্ববত্রান্ত ক্রিয়া 

১ম ব্যঙনাস্ত ২য় ব্যঞ্জনাস্ত ওয় ব্যঞ্জনান্ত ধর্থ ব্য্ধনান্ত ৫ষ ব্যঞ্জনাস্ত 
0121008, 1910218 

0761079 [01015 

07910016 [9176166 

১ম স্বরাস্ত ১ম! ত্বরাস্ত 
1079.08 99,028 

10792 89০ 

00615 58106 

106178, 02019 80108 

10176 ০0০16 $ 0176 

10186 09010980106 

৩য় স্বরাস্ত ৪র্থস্বরাস্ত ৪র্থ? স্বরাস্ত 
৫608, 10908 029,0৪8, 

16 1096 0০999 

0165 1015 00109 



১৫৪ 

€ম স্বরাত্ত 

8০0৪ 

৪066 

৪016 

ভাষাতত্্ 

৫ম: হ্বরাস্ত 

1028 

1069 

70169 

ক্রিয়। মুলে স্বর পরিবর্তন 

১ম ব্প্তনাস্ত ক্রিয়ায় মূলস্বর ৪ অথব। ০ ধ্বনির অব্যবহিত, 

পুর্বে ৪ (অসঙ্গাপিকা এবং ভবিষ্যত অনুজ্ঞায় ) অন্য ক্ষেত্রে ৪ হয়। 

20101 [1)81001 016100 081776 

86 (119176 201 01617760171 €1217015 

2]]1 (1081700 86 1170177601)110 107217)06 

86 101)91700 10119110172 

(01171 10121100170 

81001 (17291101717 

১ম স্বরান্ত ক্রিয়ায় মুলস্বর ১ম ব্যপীনান্ত ক্রিয়ার মতো 
অনুরূপ পরিবেশে এবং 1 বা £ এর পূর্বে ৪ ( অসহাপিকা' ভূতার্থ 
-অনির্দেশক, নিতা এবং অনির্দেশক এ ) অন্য ক্ষেত্রে & হয়। 

20] 10181 10766 

36 10796 10795011 
21012, 100900 10769010110 

0101 1800170 10790178 
101802. 8০ 107000 

81001 1011912]া) 



ব্গনাস্ত ও স্বরাস্ত ক্রিয়। ১৫৫. 

10615 

107615 

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণীর ব্যঞ্জনান্ত ক্রিয়ায়, 
উচ্চস্বর 6, 7 ০, % মূল গঠন করে। ০, ০ বিভক্তি. 
(অসমাপিকার (৪ বা ভবিষ্যত অনুজ্ঞার ০ নয়) এবং &, 0৪. 
বিভক্তির পুৰে এ ক্রিয়ার নিয়স্বর ৪০০০ মুল গঠন করে। 
অথাৎ এরূপ একটি ক্রিয়ার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশেষা এবং দ্বিতীয় 

পুরুষ তুচ্ছ অনুজ্ঞায় নিয় হ্বরধ্বনি সম্ঘলিত মূল আর অন্যান্য ক্ষেত্রে, 
উচ্চ স্বরধ্বনি সম্বলিত মুল থাকে । 

২য় ব 2001 [01)011, 86 [0176116, 8০ [0102816, (0101 [012510- 

[011016, [7116166, 01001 101)6101)0, 20101 [01082161) 

017912, 

0178619, ইত্যাদি 

তয় ব 801 110127), $9 101)901)6, (512. 109109, 19170 

20101 101006175 10100109,, 2001 101106200, 6101 19101), 

87012 11101, 15109, ইত্যাদি 

৪র্থব 21018, ৪0101, 9011 80100101) 86 80106, 10]12)1 80100 

$10101) 

8107022 81101111910,  80100109, 20101  8010911,, 
8.৫ ডট ঙ ১ ক্ড 

80172, 900218 80106010110), $01701079১ 81)6, 

80006 ইত্যাদি 

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর স্বরাস্ত ক্রিয়ায় নিম়স্বর মূল 
গঠন করতে পারে যদি অনুরূপ ব্যঞ্জনান্ত ক্রিয়ায়ও নিম্নন্ঘর মূল 

হয়ে থাকে । তা ছাড়। (০) এর আগে নিম্ন মূল হয় (01 ছাড়া), 
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অর্থাৎ অনুরূপ একটি ক্রিয়ার দ্বিতীয়পুরুষ তুচ্ছ ছাড়া ভবিষ্যংকালে 
নিম্নস্বর মুল হয় । 

তৃতীয় শ্রেণীর স্বরান্ত ক্রিয়ার তৃতীয় মুলস্বর হল 2, যেটি € 

বিভল্ভির পুর্ব বসে । তৃতীয় শ্রেণীর স্বরান্ত ক্রিয়ার চতুর্থ মূলস্বর 

হুল & যেটি 0 বিভক্তির মবাবহিত পূর্বে বসে, অথাৎ বর্তমানকালের 

ছ্বিতীয়পুরুষ সাধারণে এটি বনে । 

তৃতীয়, চতুর” ও পঞ্চম শ্রেণীর স্বরান্ত ক্রিয়ার উদাহরণ, 

81111 011, 27012 011277) 89 0160, 09098. 06108, (1 ৫101 

016, 0166, 96 00196, 0100110, 011), 21)101 01001791), $6 ৫296, 

80171 0201 (0101 090, 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর স্বরান্ত ক্রিয়ার সংগঠনে ৮10 
(10) সহ উচ্চ মূল রয়েছে । 

৪থ স্বরাস্ত, উদাহরণ, 

81111 1101, 21001. 10181], 59 17010, 17902, 70268, 89 

10969, 101 171001, 1099, 11016, 86 1106, 211111010, 1)09০0110, 

11017], 20171 110601)21), [701711 1000, 

৫ম স্বরাস্ত উদাহরণ, 

81101 801, 8108. 30121. 86 8৮6০. 802, 808. 3০ 80১০, 
(০1 8001. 80০০, 80015. 8০ 8০9০, 80171 8010, (0051 $00০100, 
8010, 21001 806011610, 808. - 

একটি | স্বর ক্রিয়ার | এবং € এর পুর্বে? ধ্বনি যুক্ত হয় । ০, 
9, 98, এর দুরে ও? যুক্ত হতে পারে । অর্থাৎ অতীত, ভূতার্থ 
অনির্দেশক, নিত্য এবং অনির্দেশকের পুর্বে ? ধ্বনি যুক্ত হয় এবং 



ব্যগুনান্ত ও স্থরাস্ত ক্রিয়। ১৫৭ 

নিত্যবৃত্তব্মান, ভবিষ্যৎ এবং ক্রিয়াবিশেষ্য 92 এর পূ? যুক্ত 
হতে পারে। | 

প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ? স্বর ক্রিয়ার উদাহরণ, 

১ম] স্বরাম্ত, উদাহরণ, 

8101 291, 80 5829, 5802, 99169, 8৩ 52110, 69116, 21001 

89/02005 596, 21001 £9০11, 5901)9) 2001 £৪001)1 অথব 

201 8৭10171, 86 98105 অথব! 56 590, 699, 58106 

৪র্ঘ ! স্বরান্ত, উদাহরণ, 

৪101 001, 0999, $9 0০996০1)5, 0০০, 0০116, $5 70119 

2101 0018.00, 8602০, ঠা]01 09০, 09০04, 201 009০০1)1 অথব 

210) 0০10101, ০০০৪ অথব। ০০1৮৪, 5৪ ০০০০, অথব! 8০ ০০169, 

৫ম? স্বরান্ত, উদাহরণ 

81101 1001, 16166, 89 10620116» 10169, 10119, 5০ 10110, 

21701 17010910, 50 199, 60001 100, 1092১ 21001 11001) অথবা. 

81011701011, 1002, অথবা 10108, $6 ০০০, অথব1 36 10109, 

সাধিত ক্রিয়ার অন্ত্যপ্রত্যন্ত্র ও এর বিকল্প 
০৪ বা 9 এর পুবে সস ব (৬৬০) বা স, বধ (৬00) তে সমাপ্ত 

মুলে & রূপমুলের বিকল্প হল শুন্য । যথা, 08001)9 বা 1907৩ | 
6 বা ০ এর পুৰে অন্যান্য সমস্ত সাধিত ক্রিয়ায় (৪) রূস্মুলের 

বিকল্প হল 1। যথ।, 18019, 0011)15, 21)1017010179১ ৫610710179% 

সাধিত ক্রিয়ার অন্য সমস্ত অন্তাপ্রতায়ের রূপ &, বাঁ & সম্ঘলিত। ঘে, 



১৫৮ ভাবাতত্ 

সব ক্রিয়ার মূল উচ্স্বর £ অথবা ॥ সেগুলো সাধারণতঃ ঘ বা ০ 
সম্বলিত অন্তা প্রত্যয় যুক্ত হয় আর ক্রিয়! প্রযোজক হলে (98938- 
€1$6) কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ ও হয়ে থাকে । ০ বা ০ বিভক্তির পুর্বে 
০যুক্ত ক্রিয়ারূপে এবং অন্যত্র ঘ বা ০ হতে পারে ॥। বাকী সব 

সাধিত ক্রিয়ার অন্ত্যপ্রত্যয় হল ৪&। যে রূপের একটি আনুষঙ্গিক 
প্রাথমিক ক্রিয়া রয়েছে সেটি হল প্রযোজব (০৪5801০) । প্রাথমিক 
ক্রিয়া অকর্ণক (1009.0510০) হলে প্রধোজক ক্রিয়া সকর্ণক হয় 

(08107510156) । যথা, 

1079,028 [109,080 

02210178. 02010798100 

0০01109 0০0]179100 

1918, [902100 

অন্ান্ত সমস্ত স।ধিত ক্রিয়া হল অপ্রধোজক (1792 02852016), 

শ্বার অনেকগুলেই রূপের দিক থেকে বিশেষ্যের সঙ্গে সম্পকিত। 

বিশেষ্য অপ্রধোজক সাধিত ক্রিয়। 
[21 [021:10709 

০8001 ০09012170 

মূল স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে সাধিত ক্রিয়াকে পাচ বা! ছয়টি শ্রেণীতে 

বিন্স্ত কর] চলে । 

প্রথম শ্রেণী মুলস্বর ৪ সহ 

ছিতীয় শ্রেণী মুলস্বর ০/৪9 সহ 
ক্তৃতীয় শ্রেণী মুলস্বর 1/9 সহ 



বাঙজনাস্ত ও স্বরাস্ত কিয়া ১৫৯ 
চতুর্থ শ্রেণী মূলম্বর ০/০ সহ 
পঞ্চম শ্রেণী মুলস্বর 0/০ সহ 
বষ্ট শ্রেণী মূলস্বর ০ম, ৪০, 11 সহ 

প্রথম ও ষ্ঠ শ্রেণীর মূল স্বর অপরিবতিত থাকে । ৪ স্বরের বিকল্প 
বা ০ হলে উচ্চ স্বর ব্যব্হত হয়। ৪বাঁ০ সহ ক্রয় রূপেও 
উচ্চ স্বর হয়। অন্থন্র নিয় স্বর হয়। উদাহরণ, 

প্রথম ব 2 191:2170, 191012110 19179, 18016 
প্রথম সঃ 107902179 107815 
দ্বিতীয় ব ঃ 0261019170 0610716 
তৃতীয় ব :10198000, 716810 11019 
তৃতীয় স: 11070 1616 
চতুর্থ ব £ 099$88100, 0০9012170 00519, 6০19 
চতুর্থ সঃ ৮০০৪7০ 0০016 
পঞ্চম ব 20011091010, 21101712110 709]1015. 817771015 
পঞ্চম স £ $808170 50019 
বষ্ট [0001)9100 [090101)6 

[18018.0 (12019 

সম্প,ণ (৭০০৮০) ক্রিস্পা 
চারটি অসম্পন্ণ ক্রিয়া হল 2০/7---,৪--,৪৩-_,1৪---, 8০1. অতীত এবং বর্তমান কালে হয়। অতীত কালে &লুপ্ত হয় এবং ] 



১৬৩ ভাষা তত্ত্ 

এর পূর্বে? বসে। থা, 01731817, 01111, ইত্যাদি । 00912 

রূপটি অবশ্য অসম্প্ণ নয়। পুরাঘটিত কালে ( 9০:6০ ) 
1] এর পূর্বে & হয়। অন্তান্ত রূপ হল 88৪, 61210, 6$9০101, 

৪৪--কেবল 1 বা ০ র পুরে হয়। ভূতার্থ অনির্দেশক ৪919, 

অস্বাপিকা 619, অতীত 65612107, 66]1, 22516, 52801)0 | পুরা- 

ঘটিত 21901)1 5901718, 9201)0, £2801)0. 

গুরাঘ্টিত অতীত £1601)119,0, অন্যরূপ 1808. অধ্যম পুরুষ 

সাধারণ বর্তমান 1০8৪ এবং 88, ০০8০ এবং 28০ হতে পারে। 

৪82 বু তুচ্ছ অনুজ্ঞ! হল ৪০। 01810, র তৃতীয় পুরুষ তুচ্ছ অনুজ্ঞ 

হল 11781:01 বা! 0721. ০৪1 এবং 1091 এই ছুইটি ক্রিয়ার কোন 

অন্ত্প্রত্যয় নেই । 





প্রচালিত পঙ্জাতিতে বাংল ক্রিস বিশেষণ 

বাংল! ক্রিগ্ার কাল তিনটি 
১। বর্তমান কাল ২। অতীত কাল ৩। তবিষ্যৎ কাল 

বর্তমান কালের বিভিন্ন বিতাগ £ 

ক) সাধারণ বতণমান (5170016 019960) (খ) ঘটমান 

বর্তমান (7075560% ০0067)0005 ) (গ) পুরাঘটিত ব্ত'মান 

(15560 1799160) (ঘ) বতর্মান অনুজ্ঞা (016590% 

2110912101০) 

অতীত কালের বিভিন্ন বিভাগ £ 

ক) সাধারণ অতীত (510001 0850) খ) ঘটশ্নান অতীত 
(993 ০০0610003) গ) পুরান্টিত অতীত (13281061501), 
ঘ) নিতবৃত্ত অতীত (1985 172101608] 01 06001511969 ) 

ভবিষাৎ কালের বিভিন্ন বিভাগ £ 

ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (5100019 ি0115 ) (খ) ঘটক্নান 
(ি/০7০ ০০000100009 ) গ) পুরাঘটিত ভবিষৎ (2860৩ 
10511601) 



প্রচলিত পদ্ধতিতে বাংল ক্রিয়। বিশ্লেষণ ১৬৩ 

ক্রিযতামুল 

কথা বাংলায় ক্রিয়ামুলের ছুইটি রূপ আছে, মুখ্য (101102]5 ) 

এবং গৌণ (9৫০0081 ) ক্রিয়া সম্প্রসারণে ক্রিয়। মূলে স্বরধবনি 

পরিবতিত হয়ে থাকে, বিশেষত: যন্দ শেষোক্ত স্বর ? বা ৮. ধ্বনি 

হুয়। এইস্থর পরিবতণন নিম্নোক্ত রূপ : 

মুখা স্বর পরিবন্তিত গৌণ স্বর 

6 ০৮ 1 

৪ ১ 9 

0 ০৮ 0 

সাধারণ বর্তমান কালে ক্রিয়ায় স্বর পরিন্তনের উদাহরণ 

পরিবর্তন মুখ্য মুল গৌণ মূল 
6/1 111 7001 

£/০. 1001] :101011 

010 ০০ ঢ0০0$1 

0 ০11) 0011 

সাপাস্ণ প্মতীত কাল গঠন ৪ গৌণ ক্রিন্বামুল4-অতীত 

(91071219795) কালের দিচ্ছ 14-ততীত কালের পুরুষ বাচক 
প্রত্যয় । 

ঘটমার্ জ্মতীত কাল গঠন £ গৌণ ক্রিয়ামূল ০07পুরুষ 
(0856 ০0711071009 ) বাচক প্রত্যয় 

কুদত্ত অতীত কাল গঠন & গৌণ ক্রিয়ামুল+০ প্রতায়। 

(9951 2০0৬০ 108101০10016) 



১৬৪ ভাষাতত্্ 

বর্তমান কাল গঠন ৪ মুখ্য ক্রিয়ামূল+ বর্তমান কালের পুরুষ 
(51101)16 107956100) ধাচক প্রতায়। 

পুত্রাগ্তটিত বত'মান কাল গঠন £ কৃদস্ত অতীত +0174- 

(01650106 1967060) বর্তমান কালের পুরুষ বাচক প্রত্যয় । 

আসমাপিকা গঠন £ গৌণ ক্িয়ামুল+1০ প্রতার | 
(110010101৬0) 

ভবিষ্যত কাল গঠন : গৌণ ক্রিয়ামূল + ভবিষ্যৎ চিহ্ন ৮+- 
(917711916 0075) ভবিষ্যৎ কালের পুরুষ বাচক প্রত্যয় । 

ক্রিগ্ত। সংধোাোাোজন 

সমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ বাচক প্রত্যয় 

বতমান কাল 

সাধারণ ঘটমান পুরা্টিত 

প্রথম পুরুষ --1 0101 ৪ 0181 

দ্বিতীয় পুরুষ --০ -_-010 --6 010 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 18৮৮ -_-017$ _- 0115 
তৃতীয় পুরুষ --6 ৮0106 --6 ০0116 

ছ্িতীয় এবং তৃতীয় 901) ---01161) _:9 01617 

পুরুষ-গে!রবার্থে 

নিজাবৃত্ত অনুজ্ঞা' 

--০ 07211 

--9 01810 --9০ 

০ 079108% 7 - 

--9 018156 -010 1 

--৪ 01721501 -00) 



প্রচলিত পদ্ধতিতে বাংল। ক্রিয়। বিশ্লেষণ 

অতীত কাল . সাধারণ ঘটমান 

প্রথম পুরুষ _ 12 ৮-0101190) 

দ্বিতীয় পুরুষ --15 00115 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ -_11 -_0101]1 

তৃতীয় পুরুষ -10  --00119 

দ্বিতীয় এনং তৃতীয় --16 -_01)1160 

পুরুষ-গৌরবার্থে 

ভবিষ্যতকাল 

সাধারণ ঘটমান 

প্রথম পুহধষ -_৮০ --€6 (11৮০ 

ছিতীয় পুরুষ --৮০০ --6 (79105 

দ্বিতীয় পুরুষ 

তুচ্ছ -৮1 -_15 07911 

তৃতীয় পুরুষ --৮০ -_6 07810৮6 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষ 

গৌরবার্ে "090 15 01781091065 078100217 

১৩৬৫ 

পুরঘটিত নিত্যবৃত্ত 

---6 010110]) -- (200 

--6 0101109 --9 

--6 01011 --0$ 

6 001109 --100 

--6 0101127 ---1610 

পুরাঘটিত সনু 

--৪ 07910690 

--৪ 1108109 -- ০ 

--৪1172101 -ঁ 

9 1119105 

-- 0217 

 অসমাপিক! ক্রিয়ার সাধিত প্রত্যপ্ত্ 

তুষর্থ অসমাপিক] (107101656 ) --69 

(ক্রিয়। বিশেষ্য ( 59198] 10001) ) --৪১--৮৪,-70 

কুদন্ত অতীত ( ভাববাচ্য ) (983 02101010019] ৪০0%০)---৪ 



১৩৬৩৩ ভাষাতত্ত্ 

কৃদন্ত অতীত ( কর্মবাচ্য ) (08250 7091-0011)181 7028551%6 ) 

ভূতার্থ অতীত ( 09190111002] 10817101112] :-- 06 

- 2,110 

অসম্পণ” ভ্রিয়া ৫০৪ 
মূল 01-,৫৪--,০2- ৫৩-, 

বত'মান কাল 
সাধারণ 

প্রথম পুরুষ 01 
দ্বিতীয় পুরুষ 99 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 018 
তৃতীয় পুরুষ 295 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ৫617 

ঘটমান পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অন্ুভ্ঞ? 

1001)1 16017] 016 (17811 061 

01001)09 160115 019 0119100 090 

01001)15 01601715 016 [19108 09 

0100176 1601)6 19 10172169011 

01001161) ৫1901)91) 016 1181021) 011 

পুরুষ শৌরবার্থে 

অতীত কাল 

সাধারণ ঘউম্ান পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত 
প্রথম পুরুষ 011917) 01০01111817) 01601011211) 0119্ঘ 

দ্বিতীয় পুরুষ 0116  1001116 1০011119 116 
দ্বিতীয় পুরুষ চ্ছতু 11010017111 01501011 0163 

তৃতীয় পুরুষ 01109 010019110 16017110 0100 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরূষ01191) 01০0101161) 0160171101) 01191, 

গণৌরবাথে 



প্রচলিত পদ্ধতিতে বাংল। ক্রিয়। বিশ্লেষণ ১৬* 

ভবিষ্যৎ কাল 
সাধারণ ঘটমান পুরাঘটিত অনুজ্ঞা 

প্রথম পুরুষ 0০০০ 15 0109810০015 009106০ 

দ্বিতীয় পুরুষ 9০০৮০ 0165 11)9105 019 0781:5৩ ৫10 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 0161 0115 0178151 016 11791501 018 
তৃতীয় পুরুষ 2665 165 11721556016 1072105 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় 05917. 0165 179,10619 16 0081051) 05519 

পুরুষ গৌরবার্থে 

অসমাপিক্রা 

তুমর্থ অসমাপিকণ 165 
ক্রিয়া বিশেষ্য ৭৪০৪, ৭6৪, 

কদস্ত অতীত ( ভাববাচ্য ) 015 
(৪০0৬6 ) 

কৃদস্ত অতীত ( কর্ণবাচ্য ) 48০৪, 0০৪ 

(199551৮6 ) 

ভূতার্থ অতত 0115 

( ০010016101791 ) 

অক্গাম্পণ” ক্রিয্রা। 0০8 

সাধারণ বর্ণমান দ্বিতষ পুরুষ তুচ্ছ 1708 
সাধারণ ভবিষাৎ প্রথষ পুরুষ 1900 

ঘটমান বঙমান--1)০০০1) 



১৬৩৬ ভাষাতত্ত্ 

কৃদস্ত অতীত ( কর্মবাচ্য ) ( 0951 02100০10191 109531৬6 ) 

ভূতার্থ অতীত ( ০0100111091791 19216011019] 706 

2,100 

অসম্প,এ ক্রিয়। 0..০0৪ 

মূল 01- ,09--১029৯- ৫6-, 

বত মান কাল 
সাধারণ 

প্রথম পুরুষ 01 

দ্বিতীয় পুরুষ 90 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ ৫18 

তৃতীয় পুরুষ 556 
ছিতীয় ও তৃতীয় ৫91) 

ঘটমান পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অনুজ্ঞা 
01001)1 01901) 019 11781 061 

01001)0 1901)2 016 (18100 080. 

01001)1$ 016০1115 019 11781015 06 

01001)6 0160172 16 (09159 011 

01001)61] 0160161] 016 11091061) 011৮ 

পুরুষ গৌরবার্থে 

অতাত কাল 

সাধারণ ঘউটমান পুরাপটিত নিত্যাবৃত্ত 
প্রথম পুরুষ 01191) 01001111900 01201011917 0104. 

দ্বিতীয় পুরুষ 0119 10017116 016017116 116 
দ্বিতীয় পুরুষ চ্ছতু 011 01০0171  4160111 ৫713 
তৃতীয় পুরুষ 01109 1001)110 01601110 : 0110 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরূষ11607 01০01011510 ৫160101191) 16915 

গৌরবার্থে 



গ্রচলিত পদ্ধতিতে বাংল? ক্রয়] বিশ্লেষণ ১৬৭ 

ভবিষ্যৎ কাল 
সাধারণ ঘটমান পুরাঘটিত অনুজ্ঞা 

প্রথম পুরুষ ৫59০ 0166 0118150 015 0781১0 
দ্বিতীয় পুরুষ 909 0165 11)9109 15 0791005 010 

ছিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 0161 0105 11191061 019 072৮1 018 

তৃতীয় পুরুষ 6০০ 0105 (969 410 091069 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় 06০০2 0165 079,121) 016 (1)810691) ৫501 

পুরুষ শৌরবার্থে | 

অসমাপিক। 

তুষর্থ অপমীপিকণ? 916 

ক্রিয়া বিশেষ্য 0908, ৫6৪8 

কদস্ত অতীত ( ভাববাচ্য ) 15 

(৪০01৮০ ) 

কুদস্ত অত'ত ( কর্মবাচ্য ) 0908, ৫৪৪ 

(198551%6 ) 

ভূতার্থ অত"ত 9116 

( 09017016101191 ) 

অসম্পুণ” ক্রিশ্রা। 11১০৪ 

সাধারণ বর্ণমান দ্িত'য পুরুষ তুচ্ছ 108 
সাধারণ ভবিষাৎ প্রথম পুরুষ 10০9 

ঘটমান বঙমান--1)9০০1)1 



১৩৮ ভাষা তত 

পুরাঘটিত বর্তমান 10901] 
ঘটমান অতীত 1)02011112.7) 

কুদস্ত অতীত 1709 

ভবিষৎ মনুজ্ঞ দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 1)0$ 

দ্বিতীয় পুরুষ গৌরব 1)9091 

আসম্পণ” ক্রি? 1 8902 
সাধারণ অতীত 56190, £616,5611 82810,06161) 

পুরাপটিত বর্তমান £1901)1, £280170, 26০101$, 85010৩, 

990101$, 8190176, 21601761). 

পুরাঘটিত অতীত 21০0111]0]0 

কৃদস্ত অতীত 519 

অসম্প,ণ” 88৪ 
সাধারণ অতীত 6117], 95181] 

ভূতার্থ অতীত ০16, ৪819 

বঙমান মনুজ্ঞ। দ্বিত'য় পুরুষ ০$০, দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ ৪89 

নিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিপা 
€(90570159 ড61) 

প্রযোজক ব। নিজন্ত ক্রয় বাঞ্জনান্ত ক্রিয়ামূলের সঙ্গে ৪ এবং স্থরাস্ত 
ক্রিয়ামুলের সঙ্গে ০৪ এবং পুরুষ বাচক প্রত্যয় ঘোগে গঠিত হয় । 



প্রচলিত পদ্ধতিতে বাংল? ক্রিয়ণ বিশ্লেষণ ১৬৯ 

'নিজন্ত ক্রিয়া! বিশেষা নিজন্ত 'ক্রিঘারূপের সঙ্গে 0০ যোগে গঠত হয়, 

সম্বন্ধে 62 যুক্ত হয় । উদাহরণ £ 

70১1 --00১121)09 

1079 -_101090210 

ক্রিয়া বিশেষ কৃন্ত কদস্ত পুরান্টিত ভবিষাৎ 

ততীত বর্তঙষ্কান হতীত অনুভ্ঞ] 

 40172170 10119 10171901701 10115010119] 10110 

প্রযাজক ক্রিঘ্ 8917০ সমাপিকা জপ 

বত'ম্লান কাল 

সাধারণ ঘটমান পুরাপ্টিত নিতাবৃত্ত অনুজ্ঞ। 

প্রথম পুরুষ 10121 11800101 100119010 10016 11814 10181 

দ্বিত'য় পুকষ 10180 1098001)0 15010160101 10116 11)91:0 100180 

দ্বিতীয় পুরুষ 

তুচ্ছ 0198 1018000)18 10101600018 10116 008118 1018 

তৃতীয় পুরুষ 10796 15017200175 [01160176 100116 (08106 10211 

ছ্িতীয় ও 

তৃতীয় গৌরব 10181) 15978001061) 15011501061) 10139 01)91010 

10181) 

অতীত কাল 

সাধারণ ঘটকান পুরাপ্টিত নিত্যবৃত্ত 

প্রথম পুরুষ 10121থা) 10180010115 :001601011910 1019620) 



১৭৬ ভাষাতত্ত্ 

দ্বিতীয় পুরুষ 1021810 12019001115 10116010115 10180. 

দ্বিতীয় পুরুষ 
তুচ্ছ 1001811 1090010]1 101010011]1 10508 

তৃতীয় পুরুষ 1908109 10180010110 1:011901011910 10198190 
দ্বিতীয় ও 

ততীয় গৌরব 12181617 100190901711678 10116019116] 150172,6918. 

ভবিষ্যৎ কাল 
সাধারণ থটমান নিত্যবৃত্ত 

প্রথম পুরুষ 1018090 101865 08100 

ভিতীয় পুরুষ 1.01269 [01865 00915551019 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 7501 [01816 0201 12198 

তৃতীয় পুরুষ [01205 1029 0781009 

দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় গেঠেরব 1218020 1591965 01)810061 

ভূতাথ্থ অসমাপিকার প্রযোজকরূপ গঠনে ক্রিয়ার গেঠণ মুলের সঙ্গে 
£6 প্রতায় যোগ করতে হয়, উদাহরণ : 19186৩, 

কৃদন্ত অতীতের ভাব বাচ্যের প্রধোজকরূপ গঠনে ব্যঞ্জনাস্ত গৌণ 
ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃদন্ত অতীত প্রতায় ০ যোগ করতে হয়, বাতিক্রম 
হল ধেখানে মুলের স্বর ৪ অথবা যেখানে স্বরান্ত মূল, সেখানে মুখ্য 

মুলের সঙ্গে প্রযোজক প্রতায় ! এবং কৃদন্ত অতীত প্রতয় ৪ যোগ 

করূত হয়। উদাহরণ £ 16119 _101716, 15018--100116, 

ভূগাথথ ও ল্যবর্থ অসম্গাপিক', ক্রিঘ়ার মুখ্য মু"লর সঙ্গে 19 
প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় । উদাহণণ £ | 

1061)-- 8001 111016 

০2---27)1 02119 



একাক্ষর ক্রিয়। মুল ১৭১. 

ক্রিয়। শব্দর্ুপ 
পৃন্তঙ্লোক রায়ের অনুসরণে বাংল ক্রিয়াশব্দ রূপকে মুল (96527) 

এবং অন্ত্য প্রত্যয় (58075) এই ছুই ভাগে বিভক্ত করনে বিশ্লেষণ 

কর। বায় । 

প্রিপ্র। মুল শ্রেণী বন্যা (56০7) 0125965) 
উপরোক্ত পদ্ধতিতে মোট উনগ্রিশটি ক্রিয়ামূল তালিকাবদ্ধ করা, 

যায়। অর্গাৎ প্রচলিত পন্থায় শব্দ প্রকরণ ( 0819,0151) ) গঠন: 

করতে উনত্রিশটি প্রকরণ (102:801810 ) প্রয়োজনীয় হবে। তার, 
মধ্যে পচিশটি ক্রিয়ামুূল হল, 

1079919,  010679, 0629, 1018, 0929. 10999, ০13019, 

1069, 01095 2102, 2:82, 22035, 0808. 70903251899, 0818100,. 

৫6200, 83099,095 106099005 702981;0 6৪070, ০৪0০ 

00291)0, 0০010100, ৫০10)0, বাকী চারিটি ৪01), 109, 1061. 
99191 

ক্রিত্র। অস্ত্য প্রতায় ( ৮০7) 3817%69 ) 

ক্রিয়ায় মোট পঞ্চাশটি অন্ত্য প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় । 

১ নং ক্রিপ্র, একাক্ষর ক্রিয়ামূলে /2/, দ্বিনক্ষর ক্রিয়ামুলে /001, 

ক্রিয়াবিশেষ্য, বাক্যাংশের শেষ শব্দ ছাড়া অন্তর মূলের অন্ত ধবনি 
রূপে // স্থিতিশীল নয়, যথা! 0829-9, 0693-098, 1)909-1792 

২নং ক্রিপ্র, সমস্ত মু'লর জন্য /08/ বিলম্বিত ক্রিয়া বিশেষ্য যথা ,. 
19102 0910109, | 

একাক্ষব পক্রয্ভামুলে 
৪১, যথা 1078919 ; 1017518. £ ব্যঞ্জনধ্বনির পুরে ৪১৮1, যথা; 

[91)618, £ 01)1108,1 



১৭২ ভাষাত 

€র পূর্বে অপরিবতিত এবং 2 লুপ্ত, ঘথ'-__-0699 £ ৫9১৪. 1 
ব্যপ্তনধব“নর পুষ্ব ১১০, যথ' 9318 £ 70199 1 

2 র পুরে ০১৮০ এবং অধ+স্বর ০১1, যথ' 17929 17909 1 

ব্যঞজনধ্বনির পর্বে ০৮, যথা 01018 £ 01701991 

৫ ধবনির পরব ০০ এবং ০0 ১1, যথা 12009. 77018 1 

০ ধ্বনির পুর্বে ০১ অপরিতিত এবং 2 লৃপ্ত. ধথ' ৫1)099: ৫1109: 

বাঞুনধবনির পারব & অপরিন্ভিত যথ' 2179, £ 21708 1 

2 ধ্বনির পূর্ব ৪ অপরিবতিত এবং ০৯], যথ' ০০09 : ০৪1৮ । 

9 ধ্বনির পূবে ৪ অপরিবন্তিত এবং 9 লুপ্ত, যথা 7295 : 78081 

দ্বি অক্ষর ক্রিয়ামুদল কোন পরিব্ন হয় ন' যথ' [81870 £ 7091208। 

৩নং ক্রিপ্র, €6 অসম্পন্ণ ও বিলম্বিত, যথ! ৫61076, ৮০116 । 
একাক্ষর ক্রিমামুলে, 
2১০, যথা 10110819, 2 1070105 1 

বাঞ্জন ধবনর পুরে ০১৮1, যথা [0170128 2 0101106 1 

বাগান ধবনির পর্বে ৪০1 এবং 9 লুপ্ত যথা ৫০০০ £ 0105 । 
ব্যঞীন ধ্বনির পুর্ব ০০, ষযথ' 0918 £ 00165 1 

ই ধ্বনির দূৰে ০৯০ এবং 2৯1, যথ' 8309 £ 8১151 

০ ধ্বনির পার্ব ১৯০ এবং লুপ্ত, ঘথ' 1992. £ 17069 1 
ব্ঞ্জন ধবনর পরে ০১, যথা 00018: 07910 1 

2 ধ্বনির পর্বে ০৯০ এবং 2৯1, যথ' 1006 : 28100 | 
9 ধ্বনির পুৰে ০৮ এবং 9 লুপ্ত, যথা 01009 £ 17716 

ব্গুন ধবনর দৰে & অপরিঝতিত, যথা 209, 2 2706 । 

হি ধ্বনির পুরে & অপরিবতিত, এবং 21,বথা ০829. :০21651 
: ধ্বনির পুবে ৪৮০ এবং 9 লুপ্ত, যথ? 1299. £ 09661 

দ্বিজক্ষর ক্রিয়ামুঃল কোন পরিবর্তন হয়না, যথা 08519070 £ 7081806 । 

৪ নং ক্রিপ্র, 16 ভূতার্থ অনিদেশিক, যথা 08016 । 

ক্রিয়ামূলের পরিবগন ৩নং ক্রিরামূলের অনুরূপ । 



বাংল! ক্রিয়ার কাল ১৭ ৩. 

ব্যতিক্রম, 88৪, স্বাধীন বিকার 2$-০, যথা ৪$16-616 । 
18০৪, বিকল্প ৪০ এবং ৪০16 । 

৫নং ক্রিপ্র'€ বিকল্প €₹, অপমাপিকা, বথা 17328 :1106-09হ। 

বিকল্প £ গথবা শৃন, যথ?101809, £101৩০-10761-1079 1 

বিকল্প শৃণ্য' যথ 1608 : 1716-01 ( বাক্যাংশের শেষ শব্দ না হলে ) 

অসমাপিকার 'ডদাহরণ. 1076 1099 

একাক্ষর ক্রিয়ামুলে, 
৪-০ যথ' 10018, £1017616 

ব্যঞ্জন ধ্ব'নর পু ০১1 যথ' ফেরা 1)1019, £ [017116 

9 ধ্বনির পূর্বে ০৮1 এবং 9 লুপ্ত, যথা ৫০০৪ £ 016 

বঞ্জন ধ্বনির পুর্ব ০৯০ যথ- 0016 £ 0016 । 

& ধনর ০০ এবং 9 লুপ্ত, যথ। 8099 £ 80৩ | 
ব্যঞ্জন ধবনর পুর্বে ০৯৮ যথা 01019 £ 01716 1 

ধ্বনির ০৮৭ এবং লুপ্ত যথ 8৭03 2 809 । 
ব্যগতন ধবনণ পুর্ব ৪১৯০ যথ 809-6106 | 

০ ধ্বনির পুবে ৪১6 এবং 9 লুপ্ত, যথা! ০৪28 £ ০261 
ব্যতিক্রম )808. সা 

96-4-6, 916--9, 165 | 

দ্বি অক্ষর ক্রিপ্রামুলে 
অন্ত অবস্থানে ৪, ০, ৪১। যথ। [0819100 £708116, 659100 £ 9916, 

| €901)0 : 6216 1 

অন্ত্য অবস্থানে ৪, ০, & কখনও কখনও লুপ্ত, যথ। £ 
00719100 £ 00116 বা ৫০0০ ॥ 

00810100 £ ৫০[০ বা ৫০07০ । 

৫০ঘ0190 £ ৫০78116 ব1 ৫০16। 



১৭৪ ভাবাতত্তব 

ধ্য অবস্থানে 9 লুপ্ত, 
অস্ত্য অবস্থানে ৪, ০, ৮১৮] এবং প্রথম স্বর নিষ্নোক্তভাবে পরিবতিত। 

০-৮1 যথ। 069200 £ 91661 

০০ যথা 83819 : 50981 
০ যখ] 0039710 £ 008০ 1 

৪ অপরিবতিত, যথা 088100 : 09661 
১ থেকে ৫নং ক্রি অসমাপিক। রূপে চিহ্নিত । 

বাংল। ক্রিয়ার কাল 
১নং বর্তমান অনুজ্ঞা, সাধারণ নির্দেশ, 60115 28010 1 
২নং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ!, সমাপন অন্তে নির্দেশ 60116 0০100 । 
৩নং নিত্যবৃত্ত বর্তমান, অশেষ, 90000 13278 1 

সপসাহিত বর্তমান, 801 17১01 190109 0179109 02802 108.1 

অতাতের বর্তমানতা। 671 $01019) 0116100৮৪11 0917 | 

ভূতার্থ বর্তমান, 81001 19৮০ 1811 
৪নং অনুমেয় ভবিষ ৎ, 02159102 0112]1 1599 । 

ইচ্ছাময় ভবিষাৎ, 19] 08060 1 
নং নিতাবৃন্ত অতীত, সন্প্রারিত ০7০] 0115516 10170 0০9! 
107610 1 

ভূতার্থ সতী, 19119 018০0] 88181]) | 

৬নং সাধারণ অতত, 0101 (09101010001 001]21) | 

অনুমেয় অতীত, 91 16 698120) । 

স্গীত অতীত, ০2211 00100710017 19092 0110, 
[0918 0110110, 071 101700010, 09309010939 52019 । 

ণনং ঘটমান বর্তমান, 
অপধ্শগ্ত বর্তমান, 0101 51)01017001)210 | 

ভথিষ্যতের বর্তমানতা 18০01 | 



এক অক্ষর ক্রিয়ামূল ১৭৫ 

৮ নং ঘটমান অতীত, 
অপম্নাপ্ত অতীত 190০0111197) 

ভবিষ্যতের অতীতত্বা 001 9109100)017 

51)01011001)1151 | 

»* নং পুরাঘটিত বর্তমান 
অনিদিষ্ট অতীত 601 6০019017017 । 

অতীতের বর্তমানত। 00101 6201)0 | 

১০ নং পুরাঘটিত অতীত 

সমাপ্ত অতীত 20019. 81501711910 | 

৬ থোক ৫০ নং ক্রিয়া সমাপিক। 
৬নং ক্রিপ্র, কোন প্রত্যয় নেই, দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ, ১নং কাল 
€ বর্তমান অনুজ্ঞা )। একাক্ষর ক্রিয়ামূলে কেবল মূলটি বাবহত হয়, 
বথ। 10172219 £ 1171, অস্ত স্বরের পুৰে অর্ধন্থর 9 ধ্বনি সহ একাক্ষর 
ক্রিয়ামুূলে 2 লুপ্ত, যথা ৫০28, £ 061 দ্ধি অক্ষর ক্রিয়ামূলেও নিছক 
মুলটি বাবহাত হয়, যথ। 1221100 £ [98181 

ব্যতিক্রম, 

দ্বিতীয় ক্বরধ্বনি রূপে ॥ সহ দি অক্ষর ক্রিয়ামুলে, 

০-০ যথা! ৫০ঘ010০ £ 0০07710। 

৭ নং ক্রিপ্র, /০/ দ্বিতীয় পুরুষ সাধারণ, নং কাল (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ) 

ব্যতিক্রম, ৪8৪ এবং ০০8৪ | 

'বিকল্পে বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে, ঘথ। 8০10)4176 6৪০, 

এক্ষেত্রে ৫€নং ক্রি প্রত্যয়ের স্তায় মূল প্রিবতিত হয় । 

৮ নং ক্রিপ্র, একাক্ষর মূলে /81/, দ্বিনক্ষর এবং 9 অন্তমূলে 110 



১৭৬ ভাষাতত্ত 

১ নংকাল (বর্তমান অনঞ্জ্ঞ1 ) 

একাক্ষত ক্রিয়া মাল, 
£ ১০ যথ: 1012618) 2 101)01 01 | 

ব্প্রনধ্বনর পুর্ব ও ১৮ 1 যথা 01618, £ 10101701161 

$ ধবনর পুর্ব ০1 এবং 2 লুপ্ত, যথ। 0593. : 0110 । 

বপন ধবনর «বে ০১০ যথ। 0219 2 0০010]. । 

ও ধ্বনির পুর্ব ০০ এবং লুপ্ত, যথ' 1925 1001। 

ব্যঞ্জনধবণনর পরে ০৮ যথ 00018 £ 010810101 

০ ধব্নর পুরে ০ এবং ৪ লুপ্ত, যথা 5993 : 50001 

ব্গুন ধ্বনর পু'ব & অপরিবতিত থা.ক, যথ 8102 £ 20010 1 

০ ধ্ব'নর পুর্বে & অপরিঝঠিত থাকে এবং 9 লুপ্ত, যথ ০৪93 £ ০81 । 

ছি অঞ্চর মুল কোন পরিবর্তন হয না, যথ 1918170 2 09181 

৯ নং ক্রিশ্র, একাক্ষর মুলে 1011, দ্বি সক্ষর এনং অর্ধধর 2 অস্ত্য 

মূলে [| 
সম্মানন্তুগক প্রথম ও দ্বিতয় পুরুষ, ১ নং কাল ( ব্তমান অনুজ্ঞা ) 

মুলে পহিবর্তন ৮ নং ক্িয়ামুলের মতো । 

১০ নং 'ক্রপ্র, বাগ্তন্ধবনর পরে /1| এবং স্বরধবনির পরে /1 

প্রথম পুরুষ, ৩নং কাল ( নিত্যবৃত্ত বর্তমান ), 

একাক্ষত গ্রি়ামুলে, 
০১৯৪, যথা 1120]9. 2 10061]1 1 

ব্যগতুন্ধবনির পরে 5১1, যথা 01701621010] 1 

০ ধ্বনির পর্ব ০৮1 এবং 2 লুপ্ত, ঘথ: 069৪ : ৫111 

ব্যগ্তুন পুর্বে ১৯০, যথা 0১18 £ 0০011 1 

9 ধ্বনির পারব ০০ এবং 2 লুপ্ত, যথ। 83259 £ 8011 
ব্যঞনধ্বনির পুৰে ০১০ ব্থ! 010019 £ 0100111 

3 ধ্বনির পুর্বে ০৮ এবং 2 লুপ্ত, যথ। 00998 £ 0100] । 



এক অক্ষর ক্রিয়ামুল ১৭৭ 

ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে ৪ অপরিবতিত, যথা ৪09 3 8011 
2 ধ্বনির পূর্বে % অপরিবতিত এবং 2 লুণ্ত, যথা ০88 £ ০৪1 । 

দ্বি অক্ষর ক্রিয়ামূলে কোন পরিবর্তন হয় না, বথ। [991910 £ 0819] । 
১১ নং ক্রিপ্র, ব্যগ্ধবনননর পরে 1, স্ন্ধনির পরে হ. 

দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ, তুই, অর্থ ১নং কাল (বতান 

অনুজ্ঞ1 বা ৩ নং কাল নিত্যবৃত্ত )। 

যথা 10901 6011 (12105, 10101)01) ০01146 

0178103 । 

ক্রিয়ামূলে পরিবর্তন ১* নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের মতো । 

১২ নং ক্রিপ্র, ব্যগুনধবনির পরে ০ স্বরধ্বনির পরে ৪ রী 

দ্বিতীয় পুরুষ সাধারণ, তুমি, ৩ নংকাল (নিত্বৃত্ত 
বর্তমান ) নিয়োজ্ত ক্ষেত্র ব্যতীত ক্রিয়ামূলে পরিবর্তন 
নেই। 

০ ধবনির পূর্বে ০৪. এবং 2 লুগ্ড, যথা 069৪ : 093 

০ ধ্বনির পুর্বে ০ অপরিবঠিত এবং 2 লুপ্ত, যথা ৪328 £ 8321 

৩ ধ্বনির পূর্বে ০ অপরিবত্তিত এবং 2 লুণ্ড, $028 £ £00। 

€ ধ্বনির পুর্বে & অপরিবতিত এবং ৪ লুপ্ত, যথ। ০৪৪ £ ০৪1 

দ্বিক্ষর ক্রিয়ামুলে অন্ত্য অবস্থানে ৯৯০ যথা 98800 : 6৪05 । 

১৩ নং ক্রিপ্র, ব্যগ্ধ্বনির পরে € এবং স্বরধ্বনির পরে € (০৪1 শবে 
ই র পরিবর্তে 1 বসে)। 

তৃতীয় পুরুষ সাধারণ, লে, ৩নং কাল (বঞ্তমান 

নিত্যবৃত্ত )। 

9 ধ্বনির পূর্বে ০১৪ এবং 2 লুপ্ত, যথা ৫929 £ ৫9621 

১৪ নং ক্রিপ্র, ব্যঞ্জনধ্বনির পরে 90 এবং স্বরধ্বনির পরে £. দ্বিতীয়; 
ও তৃতীয় পুরুষ গৌরব, আপনি,.তিনি ও নং কাল 

(বর্তমান নিতাবুত্ত )। 

১ ২ 



১৭৮ তাধাততততু 

ক্রিয়। মূলের পরিবর্তন ১২ নং ক্রিয়া প্রতায়ের মতে ॥ 
১৫ নং ক্রিপ্র, ০০, প্রথম পুরুষ, আমি, & নং কাল (ভবিষ্যৎ) ক্রি! 

মূলর পরিবর্তন ২ নং ক্রিয়া! প্রত্যয়ের মতে | 
ব্যতিক্রম, 

€ ধ্বনির পুর্বে ০ এবং ০ র মধ্যে স্বাধীন বিকার এবং $ লুপ্ত । যথা, 
৫922 £ 499০ £ ৫০৮০ । 

১৬ নং ক্রিপ্র 01 দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ, তুই, ৪ নং কাল ( ভবিষ্যৎ) 
ক্রিয়ামূলের পরিবর্তন ২নং ক্রিয়া প্রতায়ের মতে | 

ব্যতিক্রম, 

€ ধ্বনির পূর্বে ০০1 এবং 2ি লুপ্ত, বথ1! ৫928 : 01911 
১৭নং ও ১৮ ক্রিপ্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ সাধারণ, তুমি, সে 

৪ নং কাল, ( ভবিষ্যৎ) 

ক্রিয়ামুূলের পরিবর্তন ২নং ক্রি প্রত্যয়ের মতো । 

১৯ নং ক্রিপ্র ০০০. দ্বিতীয় ব৷ তৃতীয় গৌরব, তিনি, আপনি 

8৪ নং কাল, ( ভবিষ্যৎ ) 
ক্রিয়৷ মূলের পরিবর্তন ২নং ক্রি প্রত্যয়ের মতো] । 

২৭ নং ক্রিপ্র 210 প্রথম পুরুষ, আমি 

৫ নং কাল ( নিতাবৃত্ত অতীত ) 
ক্রিয়ামূলের পরিবর্তন ৩নং ক্রি প্রত্যয়ের মতে! । 

২১ নং ক্রিপ্র 0$ দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ, তুই 

৫ নং কাল ( নিত্যবৃত্ত অতীত ) 

ক্রয় মূলের পরিবর্তন ৩নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের মতে] | 
২২ নং ক্রিপ্র ০ 'দতীয় পুরুষ সাধারণ তুমি 

৫ নং কাল (নিত্যবৃত্ত অতীত ) 

ক্রিয়ামুলের পরিবঙন ৩ নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের মতো । 



এক অক্ষর ক্রিয়ামূল ১৭৯ 

২৩ নং ক্প্র €০ তৃতীয় পুরুষ সাধারণ, সে 

৫ নং কাল ( নিতাবুত্ত অতীত ) 

ক্রিয়া! মূলের পরিবর্তন ৩নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের মতো । 
২৪ নং ক্রিপ্র € দ্বিতীয় ব৷ তৃতীয় পুরুষ গেঠরব, ভিনি 

৫ নং কাল ( নিত্যবৃত্ত অতীত) 

ক্রিয়। মূলের পরিবর্তন ৩নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের মতো । 

২৫ নং ক্রিপ্র 1917 প্রথম পুরুষ, আমি 

৬ নং কাল ( অতীত) 

ক্রিয়া মূলের পরিবর্তন ৪ নং ক্রিয়। প্রত্যয় অনুরূপ । 

২৬ নং ক্রিপ্র 11 দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ, তুই 

৬ নং কাল (অতীত ) 

ক্রিয়৷ মূলের পরিবর্তন ৪ নং ক্রিপ্ন প্রত্যয়ের অনুরূপ । 

২৭ ও ২৮ নং ক্রিপ্র 16 দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ সাধারণ তুমি, সে 

৩ নং কাল ( ভতীত ) 

ক্রিয়৷ মূলের পরিবন ৪ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ ৷ 

২৯ নং ক্রিপ্র 19 তৃতীয় পুরুষ সাধারণ, দে 

৬ নং কাল ( অতীত ) 

ক্রিয়। মূলের পরিবঙ্তন ৪ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ । 

৩০ নং ক্রিপ্র 150 দ্বিতীয় বা তৃতায় পুরুষ গৌরব, আপনি, তিনি 

৬ নং কাল ( অতীত ) 

ক্রিয়। মূলের পরিবর্তন ৪ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ । 

ব্যতিক্রম 195 ২৫ থেকে ৩০ নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের রূপ হচ্ছে, 
86187075 5911) 2919, 2210১ 56161), 

ক্রিস্না মূল 2০, কেবল ২৯ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের জন্যে হল 

525, | 



১৮০ জাহাতত্ত 

৩১ নং ক্রিপ্র ব্যপ্তন পরে ০ এবং স্বর পরে 1901, প্রথম, পুরুষ আছি 

৭ নংকাল ( ঘটমান বর্তমান ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবতন ৩ নং ক্রিয়। প্রত্যয় অনুযায়ী । 
ব্যতিক্রম 2 এর পূর্বে ৪ অপরিবতিত 2১৯] 

যথ! 089৪ £ ০৪10101, 6899 £ 88101) 

2 এর পুর্বে & অপরিবতিত এবং ০ লুপ্ত 
যথা 70999 £ 702001)1, 1899 212০01)1 

৩২ নং ক্রিপ্র ব্যপ্তন পরে ০718 এবং স্বর পরে ০০18, দ্বিতীয় পুরুষ 

তুচ্ছ তুই । 

৭ নংকাল (প্টমান বত্মান ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবর্তন ৩১ নং প্রিয়! প্রত্যর়ের অনুরূপ । 

৩5 নং ক্রিপ্র ব্য্তন পরে ০৪০ এবং স্বর পরে ০০17০ দ্বিতীয় পুরুষ 
সাধারণ তুমি । 

৭ নং কাল ( ঘটমান ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবত'ন ৩১ নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের অনুরূপ । 
৩৪ নং ক্রিপ্র ব্যঞ্জন পরে ০1)৩, স্বর পরে ০০7০ তৃতীয় পুরুষ সাধারণ সে 

৭ নং কাল (ঘটমান বত“মান) 

ক্রিয়া মূলের পরিবতন ৩১ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ । 
৩৫ নং ক্রিপ্র ব্যগুন পরে, 01001) স্বরে পরে 50061) দ্বিতীয় বা 

তৃতীয় গৌরব পুরুষ, আপনি, তিনি, 

৭ নং কাল ( ঘটম্নান বত”মান ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবর্তন ৩১ নং ক্রিয়! প্রত্যয়ের অনুরূপ 
৩৩নং ক্রিপ্র ব্যঞন পরে 0101181 ব্বর পরে ০001181) প্রথম পুরুষ আমি 

৮নং কাল ( ঘটমান অতীত ) 

ক্রিয়৷ মূলের পরিবতন ৩১ নং ক্রিয়! প্রত্যয়ের অনুরূপ ।. 



এক অক্ষর ক্রিয়ামূল ১৮১ 

৩৭ নং ক্রিপ্র ব্ঞ্জন পরে 01011, জ্বর পরে ০০111 ছিতীয় পুরুষ 
তুচ্ছ, তুই 

৮ নং কাল ( ঘটম্নান অতীত ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবর্তন ৩১ নং ক্রিয়া প্রত্যয়ের 
অনুরূপ । 

৩৮ নং ক্রিপ্র ব্যগ্তন পরে 0101], জ্বর পরে ০1115 পুরুষ সাধারণ 

তুমি, 

৮ নং কাল ( ঘটমনান অতীত ) 

ক্রিয়া মুলের পরিবর্তন ৩১ নং ক্রিয়! প্রতায়ের অনুরূপ । 

৩৯ নং ক্রিপ্র ব্যগ্তন পরে ০0110, স্বর পরে ০০110 তৃতীয় পুরুষ 

সাধারণ, সে 

৮ নং কাল ( ঘটমান অতীত ) 

ক্রিয়। মূলের পরিবর্তন ৩১ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ । 

৪* নং ক্রিপ্র বাগ্তন পরে 011110 স্বর পরে ০০)1160 দ্বিতীয় বা 

তৃতীয় গৌরব পুরুষ, আপনি, তিনি, 

৮ নংকাঁল ( পটক্ান অতীত ) 

ক্রিয়া মূলের পরিবর্তন ৩১ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ের অনুরূপ । 

বাকি দশটি প্রত্যয়কে ৫ নং ক্রিয়া প্রত্যয় ৪র সঙ্গে যৌগিক ধরে 

নেওয়া! যায় । 

নিশ্চয়তান্ুচক ? এবং ০ ধ্বনির মধ্যে স্বাধীন বিকার সম্ভব, 
্থ 10019629] বা 150761010 

00150176170 বা ০০1500160 । 

এই ব্যাথ্য। অনুধায়ী ৫ নং ক্রিয়া প্রত্যয় ০ পরব প্রত্যয় সমুহ 
২৬ নং ক্রিয় প্রকরণের সঙ্গে অভিন্ন | 



৯৬ ভাষাতত্ 

৩ নং কালে 2০১০1) 

৩ নং কালে বৈপরীতা, ০০$০০৪ £ 6০3০ ৪০79, 

&১ নং ক্রিপ্র €০18 প্রথম পুরুষ (আমি) ৯নং কাল (পুরাঘটিত বর্তমান) 
৪২ নং 

৪৩ নং 

8৪ নং 

8৫ নং 

৪৬ নং 

৪৭ নং 

৪৮ নং 

৪৯ নং 

৫০ নং 

০০018 দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ (তুই) ,, ি 
০০10০ দ্বিতীয় পুকষ সাধারণ (তুম) ,, ঠ 

। ০1)০ তৃতীয় পুরুষ সাধারণ (ন) ,, ঃ 

9 

*$ 

চা 

ব্যতিক্রম 

৪১ নং থেকে ৫০ নং ক্রিয়। প্রত্যয়গুলি নিয়রূপ : 

190101, 

৪১ নং ক্রিয়। প্রত্যয় থেকে ৫০ নং ক্রিয়। প্রতায়ের অনিয়মিত প্রত্যয় 

পরিবর্তন করা চলে এবং ৪৩ নং থেকে ৫০ নং ক্রিয়া মূলে অনিয়মিত 
প্রত্যয়গুলি পরিবতিত হয় । অপর একটি ব্যতিক্রম হল ৪8৪1 
৪১ নং থেকে ৫০ নং ক্রিয়। প্রত্যয়ে প্রত্যয় চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। 
যথ। ০8০9111 : 

০0101) দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ গৌরব (আপনি, তিনি ) 
০01)11917) প্রথম পুরুষ (আমি) ১* নং কাল (পুরাঘটিত 

অতীত) 

9০1)111 দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ (তুই) ,. 
৪০111 দ্বিতীয় পুরুষ সাধারণ (তুমি) ,, ৮, 
€০10110 তৃতীয় পুরুষ সাধারণ (সে) ১, 
০01)1191 দ্বিতীয় ব! তৃতীয় পুরুষ গৌরব (শাপনি, তিনি) 
19099 ক্রিয়া মুল এর বিকল্প 91-£ 

961601)1$, 95160170, 51601)0, 5160119]), 51601111910, 

০8901)] 

680101161) : 68601011610 | 



বিশেষ্য কপ 

বাংল। বিশেষ্যতে রূপমূল ক্রম হল, মুল (51610), প্রসার 

(93657)51017), 

সাধিত অন্তাপ্রত্যয় সমূহ (16115010081 50065), নিিষ্টতা- 

সূচক চিহ (৫6161171117801%6), এরং কারক বিভক্তি (০856 610011)8) ৷ 

মূল সংগঠন (50210 50006016) এবং সংশ্লিষ্ট রূপমুল ধরে বিচার 

করলে বাংল বিশেষ্যগুলি নিয়োক্ত ছুই শ্রেণীর ষধ্যে পড়ে । 

১। প্রাথঙ্রিক ক্রিয়ার সমান্তরাল সংগঠনভুক্ত বিশেষ্যসমূহ, যথা 
স্বর ব্যগীন স্বর (০৬০), ব্যগতীন স্বর (০%) অথবা স্বর ব্ঞ্জন (০) এবং 

কোন প্রসার বা সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয় নয় । এ ছাড়াও মুল বিশেষ্য 

(0০০ 10০0115) ও রয়েছে । কখনো কখনে? একই মূল অন্ত্যক্রিয়। 

প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাথমিক ক্রিয়া মূল হিসেবে এবং কারক বিভক্তির সঙ্গে 

ধাতু বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এ সব ক্ষেত্রে ক্রিয়া এবং বিশেষ্যর অর্থ 

ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পফিত থাকে । ধাতু বিশেষ্যের সংগঠন হল, বাগুন 

ব্গুন স্বর প্রত্যয় (০০৮০) এবং ব্যগ্তান স্বর স্বর (০৬) । 

উদাহরণ, 2100, 6০00, 01786 ৫86 81127 (9178109 ক্রিয়া), 

ঠা) 1090, 1090 (009109, ক্রিয়]) 00621), 08. 105» 

এ ইত্যাদি। 
২। সাধিত বিশেষ্য সমূহের মূল সংগঠন হল মূল বিশেধাজাত। 

সবচেয়ে বেশী সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয় হল &, $,সুতরাং রূপ সমূহ হল 
ব্ঞ্তন স্বর ব্যগুন সাধিত প্রত্যয় ৪ (০%০৪), ব্যঞ্জন জ্বর ব্যগুন £ 

(০৬০1), ব্যপ্তন স্বর (০০৪), বাণ্ান জ্বর 478. (০৮ +9.। ইত্যাদি । 
এগুলে! হল সাধারণ সাধিত বিশেষ্য (91011019 061৩৫ 1100105)। 

উদাহরণ, ৮৪71, 10819, ০809, ০৪8৪, 0881, (088) 011802, 



১৮৪ তাধাতত্ 

01720 (0781) 10279) 11810117911 (090), 0808 ইত্যাদি । 

৩। বাঞ্জন স্বর ব্যগুন (০৮০), ব্যঞ্জন স্বর (০৬) অথব' স্বর ব্যঞ্জন 

$৮০)+প্রমার, (যার স্বর হল ০ অথবা ৪, এবং কখনো। & বা 

1,) সংগঠন মূলক বিশেষ্য, এগুলো প্রসারিত মূল বিশেষ্য (8%650090 
10০91700175) | 

উদাহরণ, 28] (নর), 181০0 (080, 17900] (020, 
09601, (091) ইত্যাদি । 

৪। প্রসার যুক্ত বিশেষ্য, একটি একক বাঞ্জন অথবা স্বর ব্যগ্তন 

(০) ময়, স্বর সর্বদা ৪ অথবা 0+সাধিত অস্তাপ্রত্যয়। এগুলোর 

সংগঠন হল, ব্যঞ্জন স্বর ব্যগন বাঞ্জন & (০০০৪), ব্যগ্জন স্বর ব্যগ্রন 

ব্যগন £ (৩০০1) এবং ব্ঞ্জন স্বর ব্যঞ্জন স্বর ব্যপ্তুন 1 (০০৮০৫), 

ইত্যাদি । এগুলো! প্রসারিত সাধিত বিশেষা (85050 0571৩৫ 

000179), উদাহরণ, 

98078, 92100, 0০111 (0012) ৫910119, 0178100] (0179108) 

19012, 100651018 (06517) 08019. (029) ইতাদি। 

৪ এবং! প্রত্যয় বাঁপক ভাবে ব্যবহৃত হয়, এ প্রত্যয়গুলে। বিশেষ্য 

নির্দিষ্ট স্ুচক চিচ্ছে এবং নেতি বাচক অব্যয়ে ব্যবহৃত হয়। প্রাণী 
বাঁচক বিশেষ্য, আত্মীয় সুচক সন্যোধনে এবং পেশাগত নাষে 

সাধারণতঃ ৪ পুরুষ বাচক এবং ? স্ত্রী বাচক চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয় । 

তা ছাড় ৪ বৃহদাকৃতির এবং! ক্ষুদ্রাকৃতির নির্দেশও করতে পারে। 

অনেক সময় প্রত্যয় ছুটি আবার সঙ্ধার্থক সুচক, সাধারণত: ৪ ব্যবহৃত 

এবং । ব্যবহৃত হয় বিশেষ ভাবের ছোতক রূপে । যথা'-- 

(০898, ০৪০1, 51018, 21011) 011078, 01011, 00818 
01790), 28106. 9901), 61011 0168, 82101079101 8101, 80097 

1021001 ইত্যাদি) । রর 



বিশেষ্য রূপ ১৮৫ 

পর্বাক্ষরের স্বর ৪ হলে & প্রত্যয়ের বিফলে ০ প্রত্যয় বাবহাড 
হয়, বিকল্পে € প্রতায় হয়। আর যদি মূলের অভ্তাধবনি ৪ অথবা ৩ 

াকে, তাহাকে € ধ্বনি অন্তনিহছিত থাকে। যধ, £০10, £011, 0268, 

ঠ86৪ ইত্যাদি । প্রসার +& বা? যুক্ত কোন কোন গঠন বিশেষ 

অর্থ বহন করে, যেমন, 018, 109, ইত্যাদি । 

আরও কিছু কিছু সাধিত অস্ত্যপ্রত্যয় রয়েছেঃ যথ। 21 (ক্রিয়া 

বিশেষণ ) 12091, 10191, 86181 ইত্যাদি 16-8916, 157216, 

€0-001001)060, 00101)010 

ছয়টি নি্দিষ্টন্চক চিহ্ুও রয়েছে, তার মধ্যে চারটিতে & বা? 
ব্যবহৃত হয় । য্থ! 

একবচন বছুবচন 

'বস্তবাচক 10791) 
ঢা] 

580 

বন্ত ও প্রাণী বাচক 

মনুষ্য বাচক 1010 18, 

€৪ এর বিকল্প হল 0০ যেমন, ৫80 । নিয়োজ শব সমূহে 
[6 ও হতে পারে, 818105, ০৪69, ০1০, ০0100, 0006 ইত্যাদি । 

নিদিষ্ট স্থচক চিহ্ন সাধারণতঃ বিশেষ্য এবং বচনে ব্যবহাত হয় 
যথ।-- 

0107906 0010 (6011 2০109, 
2101 00101008108, 081, 
০010000107810166 158] 1)002108, 
[10161 88:00, 
০1)38801) ০1011, 

19108, 58910, 
0111110110119101), 20029 ৫580) 



১৮৬ ভাধাতত্ 

00110178179, 

০০1£০1০ ইত্যাদি | 

কথ্য বাংলায় তিনটি কারক বিভক্তি রয়েছে, যথা [* 16 এবং ৩। 
[1 যুক্ত বিশেষা রূপ হল সম্থন্ধ (০090৪), (19) যুক্ত বিশেষ্যরূপ 

হল কর্ম (০19০0%৩) এবং (০) যুক্ত বিশেষারূপ গৌন কারক 
(011006) ৷ এ তিনটি কারক বিভক্তি ছাড়া বিশেষ্যরূপ হল কর্ত। 
(00100179056) | কারক বিভক্তির বিকল্প রূপ সমুহ হল, 

7" অন্ত্যস্বর সম্বলিত একাক্ষর মূলে অথব1 1 অথবা! ব্যগ্তন শেষে ব' 

স্বরগুচ্ছ শেষে ৪71 
16 সর্বদা] 191 

৪,.৪ অন্ত্যত্বর সম্বলিত একাক্ষর মূলে অথবা ৪ ধ্বনির পরে ও অথবা 

16, অথব একক স্বর শেষে 69, অথব' স্বর ও ব্যগুন গুচ্ছ শেষে ওঃ 

কখনে। কখনে। ৪০, যেখানে বিশেষোর শেষ ধ্বনি ব্যপ্তন এবং অর্থ 
“মধ্যে যথা--101519 অথবা 1)0965196 । 

পুণ্যশ্লোক রায় নিয্লোক্ত রূপে বাংল] বিশেষ্য শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ 
করেন । 
কারক বিভক্তি, 
সম্বন্ধ (9910601০)  স্বরশেষে, 91 হয় 1 ছাড়। অন্ত স্বরশেষে, এবং 

অস্ত্য ০ ধ্বনি সম্বলিত মূলসহ অর্ধন্থর অথবা ব্যগুন শেষে । কখনো 
কখনে। গলা অথবা 1521, যেমন 1817761, 10191, 81106, 10]1021, 

ইত্যাদি । সম্প্রদান (090৮০) 19 যথা 181016 05107010, 01819 

৫910, অধিকরণ (10908616) 1০, জ্বর বা অধন্থর শেষে, 
5০, ব্যগন শেষে, 

£₹,. 1, মু, ছাড়া অন্যান্ত স্বর শেষে, 
০, অর্ধস্থর ব৷ ব্ঞজন শেষে, 

যথা, 08281১6 11)690176, 70001186 ৫110, ৫৪8০ £8১০11৩, 

0911 89০০1)5, (69116, 07816 ইত্যাদি । 



বিশেষ্য রূপ ১৮৯, 

নিদিষ্টস্থচক অস্ত প্রত্যয়, 
৪ বথ। 70118160810, 6০0101816 107891)6 ০1798- 

6$6০1১9, 01)2128. 1৪199 10019, 91061:19, 
€০, 01০, 
9, 0179, ০2109, 

1, 0011, 01011, ০2101. 

চ01, 0101], 000 00100, 910100]1)) 
101091098, 150179171) 59, 69011, 011519, 010911, 

601০, £9]1 ইত্যাদি। 
1, 0 এর পরে নু, 61, 

061, 1847সম্বন্থা এর বিকল্প । 
মূল গঠন, মূলের একটি কি ছুটি উপাদান রয়েছে, 
কেন্দ্র অংশ (116001509 ) এবং কেন্দ্রপুর অংশ (10190601985 ). 

যথ। ৫93, 01093 
বিশেষ্যে আদ্য প্রত্যয় (10511%99 ) ছুই প্রকারের, 

প্রথম প্রকারের অপংক্কতজ শবে ব্যব্হাত হয়। 

৪ যথ ৪09019. 958.0172., 

05 09211, ০০০৪৪, 0919. 
108. 10217701]0]7, 1919901.01700, 

111. 1011020, 11110, 

82 8218, 

00 09019, 

6৪ 191919, 

০০] ০0115508, 

অপর প্রকারের আগ প্রত্যয় সংস্কৃত থেকে আগত শব্দে বাব্ধত হয় ॥ 

যথা, রর 
9, 9191 
018 0101001)9,) 

30011, 9108015100500 

£০, 800০৪ 



১৯ ভাষাত 

বিশেষ্য প্রত্যয়গুলিকে আবার কেবল অসংস্কৃতজ শবে ব্যবহৃত ও 

অন্তান্ত শব্দে ব্যবহৃত এই ছুই তাগে ভাগ কর] ঘায় । অসংস্কতজ শবে 

ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলিকে আরে ছুটি উপভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম 

দ্বিতীয় প্রকারের কেবল ম্ান্র বিশেষ্যমুূলের পরে ব্যব্হত হয় । 

নিম্নোক্ত প্রত্যয় সমুহ অসংস্কতজ ক্রিয়া মূলের সঙ্গে ব্যবহাত হয় । 

শূন্য প্রত্যয়, ০৪1, 0101, ০91 

910, 091010, 0০101), 

৪7 021210, 141021), 

01000, ০91091000, 

0১ 0210, 

11) ০০11 ০011, 

০০, ৪৫০ 8৫০, 

এড 000] 10010, 

ঘে সব প্রত্যয় অসংস্কৃতজ বিশেষ্য সুলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, নেগুলোকে 

নিয়োন্ত ভাবে দেখানো যায়। এখানে অন্তনিহিত উপাদানের অবস্থা- 

নের বিকল্প সমুহ দেখানে। হয়েছে । 

অবন্থান ১ ২ ৪ 

উপাদান 1 9 ॥ 

৪1 £ ইঃ 

0 0 

6 

£ 

চা ১:0৫ ৮ পাট শি শো টাল 3 ৫ 
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উদাহরণ, 11201, 7০471 1, 108016 (7146), 

69110515 [-7+০+1০171478), ৫10715098 [1+1075) 

19109 [4০479] 

প্রত্যয় পর্ব কেন্দ্র পরিবনের উদাহরণ, 

ঢ6০00--0100, (9]--7111), 0211 0919৯ 0001---1006, 

0101, 0807, 0১1--0011, 0119702--01110, 

[06015--0600, 

0172০019---0171019, 0৪০০৪---0৪ ০০, 

65001, 050181070 । 

যে সব প্রত্যয় অসংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য শব্দে ব্যবহৃত হয়, তার উদাহরণ, 
[9209 81110110215, 

0111, 60910155171, 

12, 89019 

0, 06০00010160, 

1099, 19101096 

720, 10091715502 ইত্যাদি । 

সংখ্যাবাচক জপমুল 

সংখ্যাবাচক চিহ্ন কারক বিভক্তি এবং নিদিষ্ট বাচকের সঙ্গে ব্যবহাত 

হয়, সে কারণে এগুলোকে বিশেধ্য সংগঠনের অন্ততুক্ত কর! 

হয়েছে ( একটি সংখ্যাবাচক বূপমুল সাধারণতঃ একটি বা ছটি 
বৈশিষ্ট্যুচক ধ্বনিমুল এবং বিস্তার সহযোগে গঠিত হয়, যথা, 

অর্থ বৈশিষ্ট্যস্ুচক ধ্নিমূল বিস্তার 
১ টি 81, 

0.*. [01০1/---19০৪- 



১৯৬ 

১৩ 

১০৩ 

স্্৯ 

বূপমুল 

৫ এশরজজ্ 

[010 
010,5 

তাবষাতত্্ 

[০০০ 

[1]... 

(-0)-'8 

(--0960)-*.0 

0) 

ংখ্য। শব 

281 

01, 0 

01 

021 

[08০ 
91008, 0122 

00, ৫০--", ৫1-- 

০৪--,০০--,০৫--- 

(11), 66৮11 

12, 01--- 

08, ০010) ০০-_ 
০0]-১ ০01] 

[720,0১০ _, 702109--- 

[2৪-, 10০--,000-- 

0110, 0111 0108 --- 

019 --- 

&০-- 84 _ $25-_ 

820, 581 (0)--,8০৫- 
$31-- 800 

৪, 980০--9$0-- 
100, 101 _+, 100, 1709-- 

৫0$, 0০9$--$ 

--0$ ইত্যাদি 

--০,-০,-৪1০, ইত্যাদি 

11) -,01)0--- 

-০ সহ অর্থ --$ সহ অর্থ 
১১ 55810 

১২ 70810 ২০ 01$ 

১৩:12:০0 ৬০ ৮18, 0118 

১৪ ০00৫0 ৪* ০0111$ 

১৫ [9010010 ৫ [9070088 

১৬ 



সবনাম ১৯১ 

সু ও ১৬ 8৫০1০ ৬*৭ 82 
5.৮ ৭ 5৪1 ১৭ 801910 ৭* 8০610: 
০ ৮ ৪ ১৮:৪.110210 ৮৯ এ 
10" ৯ 1100, 100 ৯০ 170091 
রি ১৩ ৫5$ 

সংখ্যাবাচক রূপমূল যোগে বিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে, যেষন-_ট 
€ বিকল্প-9৪ এবং [০ ) যোগে তারিখ গঠিত হয়। 

জপমুল সংখ্য। তা্রিথ তারিখ 
০ 1970101021) [92915 28081001 
0... 01010 00519 ০5101 
[রি 7009 5518 01 
৩... ০০170110170 ০08 010 ০০001 
[0.1 [021000100 [08০01 [901051701 
%৪.১১০1),.,, 8280170 01)0)]1 80101 
৪.0 55009] 8৪001 83691001 
১০, 38210] 2101 ৪10108101 
1... 1000210 17001 

---8 09891) 008৮1 

সর্বনাম 
কথ্য বাংলায় নয়টি সর্বনাম মুল (00201701021 508179) । 

রয়েছে । এই নয়টি মূল সর্বনাম ছাড়। অন্ত ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে 
পারে কিন্তু প্রতিটি সবনাম এই নয়টির যে কোন একটি মূল বার 
গঠিত হয়। এই নয়টি মূলকে তিনটি শ্রেণীতে ফেল! যায়, প্রথম 
পুরুষের ও দ্বিতীয় পুরুষের তিনটি এবং দ্বিতীর পুরুষ (গোৌরবার্ক) 
সর্বনাম মূল সমূহ । 



১৯২ ভাধাতত্ 

দ্বিতীয় পুরুষ গৌরব 
807: প্রথম পুরুষ ৪০.-"নিজজ্ত 

০-- দ্বিতীয় পুরুষ তুচ্ছ 
€010-- দ্বিতীয় পুরুষ সাধারণ 

6--_ 

টু 

॥--প্রশ্নবোধক' 

এ সর্ধনামগুলিতে কর্তায়- ব্যবহত হয় এবং যেগুলোর অন্ত্যধবনি 

ব্যঞ্তন, সেগুলোতে মূল এবং প্রত্যয়ের মাঝখানে একটি প্রত্যয় যুক্ত. 
হয় । 

2107] 1 

21181 (01 

91078106 714 

9177966 (015 

9170916 

9211016. (018. 

9775001 10৫91 

(91101 

(017091 

(01009159 

[01079 

(017099 

(01019 

(01079067 

নিম্নোক্ত তালিকায় অন্তান্য সর্বনাম রূপ মূলের পরিচয় পাওয়। যাবে । 
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১৯৪ ভাবা তন 

পুণ্য শ্লোক রায় 'সবনাম' রূপের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করেছেন, একটি 
পুরুষবাচক সর্বনাম (199150181 [9010080 ) একটি বাক্যাংশে 
(0101559 ) কেন্দ্রপুব অংশের পরে ব্যবহৃত হতে পারে । বাংলায় 
সবনামের লিঙ্গভেদ নেই । 

91091 এবং 21019, কেবল কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে । 90029 

সন্প্রদানের একবচন, 20091 সম্থগ্ধের একবচন এবং 8079001 সম্বন্ধের 

বা সম্প্রদানের বহুবচন, 8177965 অধিকব্নণের একবচন। 

80086 সন্প্রদানের বা অধিকরণের একবচন। 

&5] এবং 6০15 ছুইটিই কেবল কেন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে । 1015 

সম্প্রদানের একবচন, €০£7 সন্বন্ধের একবচন । ০৫০] সম্বন্ধের বা 

সম্প্রদানের বহুবচন, (০5 অধিকরণের একবচন । 10121 এবং 

€0]018 কেবল কেন্দ্রূপে ব্যবহাত হতে পারে । (923816 

সম্প্রদানের একবচন, (00321 সম্বন্ধের একবচন | (09099 051 সন্বন্ধের 

ব1 স্প্রদানের বছুবচন, (০2046 সম্প্রদান বা অধিকরণের বছবচন। 

81011 এবং 91017916. কেন্দ্র । 

20109159 সম্প্রদানের একবচন, 1008 সম্বন্ধের একবচন। 

901906] সন্প্রদান ব। সন্বন্ধের বুবচন, 80805 অধিকরণের এক" 

বচন। 

90099 সত্প্রদান ব! অধিকরণের একবচন । 

10158, 9156, 5, 6৫05 609 | 

01 0198) 016, 61, 9৫91, 0061 

1101181%, 18100, 02180671851 

00115812, 18156১12729, হেভি । 

৩১৮০৪, 6109, 97, ৪৫61, 666 । 

০১৮০1, 016, 01» 0091, 006 | 

15১1215, 181, 15061, 150 1 

ঙী 
ং 



যৌগিঞ বিশেষ্য ১৯৫ 
০-(215, 18106, 21711200161 

৪০22, 18106, 181, 14001, 15819 | 

190-11715, 1510 ইত্যাদি । 

প্রতিপাদক (1)9671917561261%09 ) 

০ 61401080, 91019116, 6817, 50110, 91010010, 612)101, 221001) 
2900, 28101)01) । 

০০০9400470, 01008176, 02], 0৫115, 07915010, 01011, 01070 
০০০ । 

1618, 19151120, 151517917, 581, 19011, 06190150110, 19100101, 
18800010, 190০, 13151)077 1 

০8৪৪, 91191), $015112179, $991, 89011 8০179150170, 
(51001)1, (2810)01), (06০0, (015101) | 

1০০0, 15010101181), 1500007909, 1010921 150180110 1:010- 
19150100, 15179150100, 15917101, 15220001), 10900, 1591570010, 
00178, 00196 ॥ 

যৌগিক বিশেষ্য (০00190880 0০805 ) 
বাংলায় চার প্রকার যৌগিক বিশেষ্য হতে পারে। 
প্রথম প্রকারের যৌগিক বিশেষ্য হুল ছুটি বিশেষ্যের যৌগিক রূপ যা 
সম্বন্ধের, যেমন 069811-010ার অর্থাৎ 99177--17818, ০০10101, 
151)908, ইত্যাদি 

দ্বিতীয় প্রকারের যৌগিক বিশেষ্য হল ছুটি বিশেষ্যের যৌগিক রূপ যা 
০ বা ৪7 সংযুক্ত, যেমন 1)9701-158101, 190088-19.0171, 178 
82817, ০681-06911, [15159-0071, 1119,01১-109880, 810011- 
৪৫, 21-191,  8101-0010, ইত্যাদি | 



১৪৯৬ তাধাতত্ত্ 

তৃতীয় প্রকারের যৌগিক বিশেষ্যে একটি বিশেধা মূল (1700 
90577 ) এবং প্রতিধ্বনিমুলক, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অর্থহীন অপর একটি 
রূপ, অনুসরণকারী রূপটি অর্থহীন হলেও যৌগিক রূপটি প্রথম 
বিশেষের অথ এবং ইত্যাদ ইত্যাদির ভাব প্রকাশক । এ সব 

যৌগিক বিশেষ্যে দ্বিতীয় উপাদানটির গঠন সাধারণতঃ প্রথম 

বিশেষের ধ্বনিমূল সমূহ এবং ৮ বা £ যোগে হয়, ষথা-181708- 

70211105, :15810797-1210108, 08.01-02101, 98401708050], 

[স1011-00]010, 015-09, 207-0210, 080-100, ইতাদি। 

এছাড়া এ শ্রেণীর অন্যান্য যৌগিক বিশেষোর উদাহরণ হল, 10:০901- 
8১001, 000116 80016, ০8258-05$, 01)01-া)00], 196০)-920601,, 

0110171-703001, 01018-020601, 1009105-0056001, 1009,02-08.08, 

০1919-19919, 69,017-0219, ৫91-0095007, 1580091-90101, 0110- 

০৫-৪1১০৫, 191109-02105., 017018-90101৯ 19151010001 । 

চতুর্থ প্রকারের যৌগিক বিশেষ্য হল দ্বিরুক্তিমূলক, সাধারণতঃ একই 
বিশেষা হবার উচ্চারিত অথব1 একটি ! প্রত্যয় যোগে উচ্চারিত, ঘে়ন 
011-051, ০০1/-০0৮০5109071020, হোত, 00100010 095-95, 

আবার 11)0017-]104101, (01809, 0888-0281, 1805-1780, 

০]1500-01019 1519-0211-ও হয় । এছাড়া 19111025010, 
58.0-58.0108, 18]-19018. ইত্যাদিগু পাওয়। ধায়। 

ব্বিশেষণ €(401601%০5 ) 

বাংল। বিশেষণের সংগঠন প্রায় বিশেষ্যের অনুরূপ, বিশেষতঃ: মূল 
(56519 ) প্রসার (6%09051010 ) এবং সাধিত অন্ত্যপ্রত্যয়ের 
€ 05115201012] 5000169) ক্ষেত্রে । তবে কিছু সাধিত অন্ত্য- 

প্রতারর কেবলমাত্র বিশেষখেই ব্যবহৃত হয়। ভার মধো 101 

/6/, এবং //, বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং /001০ | ক্রিয়া 

কেন্দ্র থেকে বিশেষণ গঠন করে থাকে । 



অব্যয় ও সহযোগী শক ১৯৭ 

০৩ এক্ল উদাহরণ 
3181১৮17650 

1:১৮০৮০ 

1০11019 
[91১150 

০ এব উদাহরণ 
1021-109 16 

1000৮২১৯000016 

০০০1) ১০0০60119 

॥ এত্র উদাহরণ 
01091১01081 

[157০-1715801 

০১২ 16$॥ 

9০06০ এব্ল উদাহৰণ 
38060, ০9101060, 81:01710, £100)01010 ইত্যাদি । 

অব্যন্ত্র ও সহযোগী শব্দ 
(79100195 & 20501118175 ৬01৫9 ) 

যে সমস্ত রূপমূল পুরে আলোচিত রূপমূল শ্রেণী সমুহের কোন 

শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, তাদের পুথকভাবে অব্যয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত 

করা যেতে পারে । এই রূপমুলগুলির একটি বিশেষ লক্ষণ হল কতায় 
এবং ক্রিয়ায় অন্ত্প্রত্যয়হীনতা, কিন্তু এগুলো। বিশেষণও নয় ৷ অনেক- 
গুলে। স্বাধীন শব্দরপেও ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো আগ্ঘপ্রত্যয় 
অঞ্গব। অন্ত্যপ্রত্যয়রূপে ব্যব্হত হয় । এই রূপযুলগুলোকে চার 
শ্রেণীতে ভাগ কর। যায়। 



১৯৮ তাহাতদ্ু 

১। নিষেধার্থক বূপমুল 0 এবং যে সব শব্দে এ রূপ ব্যবহাত হয়, 
২। অব্যয় অন্তাপ্রত্যয় 1, 0, £৪, এবং রূপমুল ০, 

৩। সংযোজক অবায় সমুহ ( ০010]01)01101005 ), 

৪ | সন্বোধনাত্বক সংযোজক অব্যয় (৮%০০211৬০ 17661:16001010) | 

বাংলায় নেতিবাচক ছুইটি রূপমূল রয়েছে, ০ এবং 1, এই ছৃইটি 
ষে মূল (5510)-এর সঙ্গে বাবহৃত হয়ঃ তার অর্থ নেতিবাচক হয়ে যায় । 

হটিই আছ্প্রত্যয় এবং পৌনঃপুনকতা খুব বেশী নয়। ০ কিছু 
বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে এবং 0. না-বাচক অবায় এবং নিষেধার্থক 
ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় । 
18 এবং 101 শব্দ ছুটি আছ প্রতায় 1 ছার; সংগঠিত । 101 ঘটমান 
বর্তমান কালের, তুচ্ছাথক অনুজ্ঞার এবং পুরাটিত কালে (09০76০% 
(91196 এ) ব্যবহৃত হয় । 

1061, 1001, 1709 শব্দ সমূহ 1) প্রত্যয় দ্বারা গঠিত । 2-এর, 

অবস্থান এবং অথবোধকতা, 
রগ রূপমূল শব নিই 

লি 19 লা 
_ 1 1 হয়নি 
টি 1161, 1091, নেই, নাই 
৯ 1015 1020. 10088, 0090 আমি না, সে না 

1001), 1010১ 10116, ইত্যাদি 

109 বিশেধ্যরূপে এবং সন্নাপিক ক্রিয়া শেষে নেতিবাচক রূপে 

ব্যবহৃত হয়। যথা, 10819€ 17811005, 1081)019, 11018, 

11000176108, 19106101098, 1010 106. | 

118. এর পরিবর্তে সমাপিক' ক্রিয়া শেষে নেতিবাচক রাপে 
106-ও ব্যবহৃত হতে পারে, যধ1 ০2810728 ১ 058106 | 

101-ও সমাপিকা ক্রিয়া শেষে নেতিবাচক রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, 
যেমন, 10121)1 1 



অব্যয় ও সহযোগী শব্দ ১৯৯ 

10৩] হল ৪01; এর বিপন্ধীত, যেমন ৪০1:৪0--116] | 

0০ একটি ক্রিয়ামূল (50০ ) এবং 18 অর্থে ব্যবহৃত, বা! 7০6 
10০8৮ 100, 7106, 190, ইত্যাদি । 

নির্গেশাত্মক (101600595 ) 

পদান্বসী অব্যয় বা কাব্রক অব্য 

বাশষ্য কোক্দ্র 

ক। 1001)0010, 01011, 1079.010, 10211001. 

সম্বন্ধে কেন্দ্রের পুর্বে, 
খ। 1000, 101206010, 800091, 00101), 10011, 0918. (সম্বঙ্ধের 

সঙ্গে )। 

সম্প্রঙ্গান তা অধিকরণে কেন্দ্র পুর্বে, 
গ। 017919 (সন্প্রদান বা অধিকরণের সঙ্গে ) 

বিশোষ্যব্র কেন্রে 

(ক) সম্বন্ধে 8০০1767, 

(খ) অধিকরণে 812০, 01080, 89000170176, 

(গ) সম্বন্ধে বিশেষের কেন্দ্র পুরে, 08076, 1018016, 1010100, 
9290, 8910) 001001)9. 

সংায়াজক কের (002]৪006156 5577) 12801585) 

(ক) কারকহীন কেন্দ্রের পুর্বে, 1০৩, ০০1০, ৫16, 21৩6, 

(খ) সম্বন্ধে কেন্দ্রের পুরে, 00619, ০৪৩, 81168, 016, 

(গ) অধিকরণে কেন্দ্রের পুর্বে, 10016. 



২৬ ৬ ভাষা তত 

ভতারধ অ লমাপিক্তা (0০901010781 ) 

[089, 10110 10209,10, 

০০19, 10116 00109 

17599, 10015 10? 

াতত্য (71060784656 ) 

63/9, 0০8৪, 0999, 0904, 00252, ৫5998, 10998, 10395, 

ইত্যাদিগু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

ল্যব্রর্ধ আদ্আাপিকা (০081080615৩ ) 
1505, 1009০18] 

288, ০019, 0012, ০08, 0112018, 0985, 021078, 

01)2815)900, 8179, 8818.. 0219, 18109, 998, 10908, 

02818700, 6809, 7192, 17098, 60819, 

নাম বাক (100]8091 ) 
0918, 12,00101, 0০91901)1, 

| 21)20)05 10019 - 

কেন্দ্র পূর্ব অংশ জুপে কতৃকাব্রক (08561589 ০: 
10101028616 7808] 23 [16707801085 ) 

চা. 1998, 1802, 09095. 01101850692, 11912, 1017808, 

০1)01৪, 70819100, 06882, 0288, 5919, 0919. 

ব্রিশষীকব্রণ (১19801879 ) 
0110, 830, 83101, 8৮1১০2. 90010, 20021789062, 8908], 

জোর্রা; : 10000019517585 ) 

রূপসুল ? বছ শব্দের শেষে নিশ্চয়ই অর্থে বাব্হত হয়। যেষন 
80041155201, 96100017117 5100001 1 



অব্যয় ও সহযোগী শব্দ ২৭১ 

বূপসুল ০ যে কোন শবের শেষে ব্যবহথত হতে পারে। যেষন 
851070110, 10160. 

রূপমূল £০ ও বিভিন্ন শবের শেষে ব্যবহৃত হয় ॥ যথাঃ ৪8০1১০1) £০, 
(00010 (0, [08120 10, (01781 [0১ ইত্যাদি । 

রূপমূল ৪6 ছয়টি অনুক্থাস্চক রূপের যে কোন একটির সঙ্গে ব্যহত 
হয় । যথা 698156, 1:0:09১ 10001799, ইত্যাদি । 

রূপমূল 6১5 ৩ বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে সমর্থন ব কিন্তু অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, যথা - 8০৮. 029, 10160175 6290. 

রূপমুল ০০1 নিশ্চয়ই অর্থে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, হেমন 
180০ 00110. 

অন্যান্থ রূপুলের উদাহরণ হল, 
91, 02517861188. ৮1, 100006) 10000, 108) 10210, 0৯ 02,616, 

16, 01. ০9৪5০ ইত্যাদি। 

আদেশাআঅক (11100700093 

819, 59. 

'আহ্বানাত্মক ( 11050081156 ) 

20, 19. 

নযক (1%10/09607ত, ) 

16, 10, 102, 08, 0019, 00111, 

সংযোজক আক্যয় ( 002010600593 ) 

০০০৪$০, 80197, 6206, চহ1000,109100165 2, 1806, 

108. 0178, (81. (900, 

সীমিতকারক (11101690595) বিশেষ্য বা ক্রিয়া বাক্যাংশে 

অবায়, 

৪0100], ৪০৪, 8210, 1001006, 100, 8০62, £11. 



২২ তাষাতদ্থ 
দ্বি্তাভি (2২67951961565 ) 

ড্র মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব “ব্যাকরণ অগ্তরী"'তে বাংলা ভাষার, 

একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচন। করেছেন, সে বৈশিষ্ট্য 
হল ছিরুক্তি। ডক্টর হকের ভাবায়, “বাংল! ভাষায় দেখা যায়, কোন 
কোন শব্দ, পদ এবং ধ্বনি যে-অর্থ প্রকাশ করে, তাহার চেয়ে পুথক 
আরও কিছু ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ছুইবার করিয়। উচ্চারিত হয় *-- 

অতএব--শব্দ, পদ ও ধ্বনির পুনরুক্তি করিয়া তৎসংশ্লি্ট সুক্মাতিসুক্ষ্ 
ভাব প্রকাশের ব্যবস্থা করার নাম ছ্বিরুক্তি 1*- 

ডক্টর হক ছ্িরুক্তির মুল বৈশিষ্ট্য প্রনঙ্গে লিখেছেন যে, “বাংল 

ভাষায় দ্বিরুক্তি যেমন ব্যাপক, ইহার বৈশিষ্ট্য তেমনি মৌলিক । 
যে শব্দ, পদ বা ধ্বনিতে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেই অর্থের তারতম্য 

ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই শব্দ, পদ এবং ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে । সুতরাং 

নান। অর্থ জ্ঞাপনই দ্বিরুক্তি ঝ! দ্বিরাবুত্তির একমাত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্য” 
ভক্টুর এনামুল হক দ্বিরুক্তির বিস্তারিত উদাহরণও দিয়েছেন । 

(ক) শব্দের দ্বিরুদ্তি 

বিশেষ্য শব্দ-_বাড়ি-বাড়ি, বছর-বছর, বাটি-বাটি, বন্তা-বন্ত। | 

বিশেষণ ,, --ঘন-থন, ভূরি-ভূরি, বড়-ঝড়, ভাল-ভাল । 
সবনাম ,, __যে-যে, যে-সে,এ-ও, কেহ-কেহ, যাহা-তাহা | 

ক্রিয়া ,, -ম্রা-মরা, দেখতে-দেখতে, হেসে-হেপে, যায়-যায় । 

অব্যয় ,, --আর-আার, ছি-ছি, হাণ-ঝশ, হায়-হায়, হাহা] । 

(খ) পদের দ্বিরুক্তি 

বিশেধ্ায পদ--ঘরে-ঘরে, গলায়-গলায়, গোলায়-গোলায়, চোরে- 
চোরে। 

বিশেষণ ,, --ভালয়-ভালয়, বডড়য়-ছোটয়, দাায়-দাতায়। 
সর্বনাম ,, _যার-যার, ধার-তার, কাকে-কাকে। 
ক্রিয়। ,১ --বলি-বলি, বলে-কয়ে, হেসে-হেসে, কেদে-কেদে, 

হাবথাৰ | 



ছিরুন্ি ২০৬ 

(গ) ধ্যনির দ্বিরুক্তি 

মূলধ্বনি__ছিরুত্ত ধ্বনি-_অন্যান্ত 

ঠং ঠং-ঠং ঠঙাঠঙ, ঠংঠি 
কচ, কচ.-কচ কচাক5, কচ.কচি, কচাৎ 

ধপ. ধপ -ধপ, ধপাধপ, ধপাৎ, ধপাসু 

সহায়কগ্গ্রন্থপ্জী 
132117210 191001) 

9170 --0001176 01 1.10801500 210815815 

00601561790] 

হা, 4. 0168901) --4১ [00090061010 00 10550110610 17106015010 

00101900110 72150. | 

2170 -__ 83951010116 1 01010091985-5505য 

%০]109, 23. 1১1০866 

€(0091169 4৯. 1751005010--0105 791501001959 20. 1৬910179198 ০1 006 

908099170 0০911010191 30108511 

[7056105 ৪. 17109. 71৩01100102, 2105 10950180055 210815915 ০£ 

ড/0105. 

70059, 91910. [২০০ --135005811 [,81180885 2721) 9০9০0. 

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-ব্যাকরণ মগ্ডারী । 



২০৪ ভাখাতত্ 

পঞ্ম অধ্যায় 

কূপগত গুভ্রনি পত্রিবতন ( 1১07701)08801067310 ) 
পীপমূলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে ধ্বনি মূলের 

পারল্পরিক বিকল্প রূপ হল বূপগত ধ্বনি পরিবর্তন । 
সাংগঠনিক পদ্ধতিতে যেহেতু ভাষার ধ্বনি ও রূপ সংগঠন পৃথক- 

ভাৰে বিশ্লেষিত হয়, সে কারণে রূপ পায়ে ধ্বনি পরিবর্তন বিশ্লেষণ 
করতে হয় 'রূপপত ধ্বনি পরিব্নে" | 

10৩ 90005 ০1 (1) 21021020100 050৬/৩৩17) 7011010617)65 11) 170011010৩- 

109 1£615160 (0 6901) 01001 79 11000101  0179056 19 ০081190 

য)01170101)010617105. 

উপরোক্ত সংজ্ঞ। দিয়েছেন ব্লক এবং ট্রেগার। 
যখন রূপমুলের গঠন একবার এক প্রকার ধ্বনিমূল দিয়ে গঠিত 

হয় এবং আবার অন্য প্রকার ধ্বনিমুল নিয়ে হয়, তখন গঠনগুলি হয় 
পরস্পর বিকল্প । প্রতিটি গঠন এক একটি রূপ বা 10017217, একটি 
রূপমুলের সমস্ত বূপ বা 1000101-ই হল এ বূপমূলের সহ রূপমুল 
বা ৪1101701020. এই ধরনের বৈচিত্র্য ব্যাখ্য। করার একটি উপায় 
হল, প্রত্যেক রূপমুলের একটি সহবূপকে কেন্দ্র (৮85৩ 009 ) 
ধরে নিয়ে, অন্তান্ক সহরূপগুলিকে ব্যাখ্যার কারণে কেন্দ্রূপ 
থেকে পরিবতিত রূপ ধরা, ধার ফলে বিভিন্ন রূপমুলের সমাস্তরাল 
পরিবর্তনগুলে] পরিফার হয়ে ওঠে । 

রূপপরিবঙ্তনকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা থায়, তার মধ্যে একটি 

হুল আভ্যন্তরীণ (1050091) ও অপরটি বহিরস্থ (5%9178] ) 
এই ছুই শ্রেণীর পরিবর্তন রূপে বর্ণনা করা । 
সবচেয়ে সাধারণ রূপগত পরিবর্তন হল সম্ীতবন (835100119- 

19) | সমীতবন ছুই প্রকারের, প্রগত (1010853515৩) এবং 

পরাগত ( 15516551529 )। 



রূপগত ধ্বনি পরিবর্তন ২০৫ 

স্বর সংগতি (৬০/০] 1১911710109) এবং তালব্যীভবন (0912565- 

122001) সম়ীভবনেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ । বিষমীভবন (199100112- 
(1010 ) হল আর এক প্রকার রুূপগত ধ্বনি পরিবর্তন । 

বাংল। রূপমুলের মধ্যে ধ্বনি পরিবতন বিভিন্ন প্রকারের ; এক 

প্রকারের পরিবতন হল একটি রূপমুলের মধ্যে একটি ধ্বনিমূলের সঙ্গে 
অপর একটি ধ্বনিমূলের পরিবর্তন । 

১। ব্যগন সমীভবনে একটি অঘোধষ ধ্বনি পরবতাঁ একটি শেষ 

ধ্বনির সঙ্গে সমীভূত হয় । 

য্থা, 

200/00 £ 008])-0০710091009 

€0/00 2 17241017012, 109 001021:8 

০111) £708০47100-081)00 
15/58 £ 081.47-51701:-49521021 

২। পোষ ব্যগ্রন ধ্বনির পুরে 7; এর পরিবর্তে /9/ হতে পারে । 

যথা, 
10/০ £ 0791.7-0০0 679০০ বা (19200 

10/8] £2915471০7,-861000. বা ৪১৪10) 

৩। একটি দন্ত স্পস্ট বাগ্তন পরবতী স্প.ই ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমী- 
ভূত হতে পারে । বথা।, 

00/)0 £ 02৫. + 0975 08)০9 

1011) : ৪:4-1০0,-881)0) 

৪1 ০5 পরিব্তিত হয়ে 95 হতে পারে, 

09/99 £18০48০-1888০ 

৫। £ সাধারণত; পরবতাঁ অনোৌষ্ট্য স্পূ.ষ ব্গুনের সঙ্গে সমীতৃত্ত 
হতে পারে, যখ।, 



২২০৬ ভাবাতত্্ 

16/0% 89111501476 5 10609, 

11/1 £ ০2141 09৮502009, 

1০/00 £ 1:01/1501+ ০৪ ₹ 1:09009, 

1)/]) 2 ০81-1)010- 08001, 

19/88 £ ০৪17-80- 0৪8$0, 
11111 2 15011101710 _ 10110, 

স্বব্র সমীভবনের উদাহব্রণ 
ছুই প্রকারের স্বর পরিবর্তন সচরাচর ঘটে । প্রথম প্রকারের হল ৪/৩, 
দ্বিতীয় প্রকারের হল ৪8/6, ৪/1, 91০, ০/0 । 

উভয় প্রকারের পরিবওনই ক্রিয়ামূলে ( ৮০০ 9160 ) হয়ে থাকে | 

৪/৩ পর্রিততন 
১1 1209 -)9106, 18105, 19106, 161)906 | 

২। ধাতু বিশেষ্যে বিশেষণ অন্তা প্রত্যয় ০ এবং ৪ সহঃ 

190-149০, 

09:16" 
৩। নিদিষ্ট সুচক 0815 

[08০019,১৮ 11005 

৪1 বহু শব্দে & এবং ০-র মধ্যে স্বাধীন বিকার রয়েছে (066 %2118- 
010), যেখানে পুর্ববতখ অক্ষরে ? স্বর উপস্থিত । 

যথা, 
1182-101860 

01158110155 

01196 01191 

1010172,- 701017 

৫00178 ১৯1০০175 



রূপগত ধ্ধনি পরিবর্তন ২০৭ 

'ছিতীয় প্রকার সমীভবনের ফলে ক্রিয়াতে চার রকমের পরিবর্তন ঘটে । 
£/৪-৯ 185108, ৫50101)5, ৫611)98, 06179, ৫61015017, 

০/1-159199, 191), 101006, 110, 1017901)6, 

০/০- ০০1৪, ০০1৪, 0০109, ০০1৪, 00190119, 
০/0- 01018, 010016, 010105, 017916, 01780190176. 

নেতিবাচক আগ প্রত্যয় ০ পরিবর্তিত হয় না, বা ৪ এর পূর্বেও 

অপরিবতিত থাকে, 

28/০ 2 2910, 28108, 281000118, 9101, 91098, 91018, 
9/1 : 068, 0181, 

9/০ £ 92:0010, 00101)1 

০0/0 21059, 1851, 

25101)017 -৯6100101 

০-])1, 

০-র স্বাধীন বিকার খুবই ব্যাপক । 

১। একটি ধাতু বিশেষ্যে ০ বিশেষণের অন্ত্যপ্রত্যয় ০, &-এর আগে 
পরিঝতিত হয়ে ০ হয়ে যায় । যেমন )০1১1010, 

২। পরবতাঁ অক্ষরে ০ থাকলে ০ পরিবতিত হয়ে? হয়ে যায়, ধেষন, 
0101601, 01910: 

৩। ক্রিয়াতে ০০10 পরিবতিত হয়ে ০০1০ এবং ০০11 পরিবতিত 
হয়ে 10101 হতে পারে-; যেষন, 

০০6০)০-৯1:0110100, 09151790101 ৫6100171 ইত্যাদি । 

৪1 অন্তান্থ পরিবর্তন, 
0০৪০০, ৫00/৪-৫০, 17019107810, (21)016১৯ 

€912915 ইত্যাদি। 



২০৮ ভাবান্ততৃ 

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী 
চ97:0810 91901) ৪00 0590106 হু। 12867. 0001106 01 11775015010 

4৯170818815 

€07891155 4. 77610705010, 00135 [01)017010986 8100 1101001)0198 01 0115 

9(9179910 ০০011000191 73০108 111. [0101000191060 

11). 10. 005518, 10701551510 01 751055]581019, 

1945. 

চন, 4০ 09199502. 40 [10090000101 0০0 12599111961 ],11020150108, 

চ০05৪ 91019 195. 732175211 141761980০ [72100 7309০01.. 



হষ্ঠ জগুয।ক়া 

বাক্যতত্তব (557685) বা সংশ্রষ প্রকরণ 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে (50000018] 17166)00) ভাষা সংগঠনের 

সেই অংশকেই বাক্য বলা চলে যার ন্যুনতম একক হল 
ব্যাকরণিক শব্দ এবং স্বরভঙ্গী | ( 03181001079 002]1 ৬/০105 

970 11000102001) 10805107 ) ভাষা সংগঠনের বাকা পধায়ে 

কেবল মুক্তরূপ (69 1০10)5 ) ব্যবহৃত হয়। যে সবকথার 
টুকরো! বা অংশ কথাবার্তায় স্বাধীনভাবে অর্থযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় 
তাকেই 'মুক্তরূপ' আর থে সব অংশ কখনও হ্বাধীনতাবে অর্থযুক্ত হয়ে 

ব্যবহাত হয় না তাকে আমরা “বদ্ধরূপ ঝবলি। আর যে মুক্তরূপকে 

আরও ক্ষুগ্রতর মুক্তরূপে বিভক্ত করা চলে না তাকে আমর ন্যুনতম 
মুক্তরূপ (13801])0]0 06 1010) ) বা শব (০014) বলি। 

বাক্যত্ত্ব বা ৯009৮ এর আংজ্ঞী নিরূপণ করতে গিয়ে ব্লক 

এবং প্রেগার বলেছেন, 
[175 20819518017 (01056000100 03৮ 10৬০9169 0101৮ 095 

10171705 19 091160 ১910719%. 

একাধিক শর্খের ষে কোন বাক্যতাত্তিক সংগঠন হল বাক্যাংশ বা 
71795€ এবং থে কোন বাক্যতাত্বিক সংগঠন বিচারে ধ্বনিমূলগত 
(101)01861010 ) বিশেষতঃ, ফতি (101001019) এবং স্বরভঙ্গীর 

( 17000199110], ) দিকে লক্ষ্য রেখে বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করতে 

হয়। অধিকাংশ ভাষায়ই একাধিক বাক্যাংশ দ্বার গঠিত বাক্য 

এবং খণ্ড বাক্যের (01956) গঠন, বাক্যাংশের গঠনের 
অনুরাপ হয় । 

রূপমূল সমূহকে তাদের অর্থানুধায়ী বিভিন্ন গুচ্ছে শ্রেণীকরণ এবং 
ব্যাকরণের বিভিপ্ন একক হিসেবে বিবেচনা করাকে কোন কোন 

১৪- 1 



২১০ ভাষাতত্ত 

ভাষাতাত্বিক 28960) ব1 রূপসুলগুচ্ছ বলেছেন । বাক্য সংগঠন 
বিশ্লেষণে এই 788005075 এর বর্ণনা ফলপ্রস্থ হতে পারে। 
বেঞ্জামিন এল সন এবং তেলম। বি পিকেট 91168 বলতে বুঝেছেন, 

05 50095 ০6 005 ০০079951001) ০? 00103090010108 191551 

00810 01 ৫3.,.-.,191809533, ০1803৩3, 561006100৩5, 

অর্থাৎ শব্দের চেয়ে বড় সংগঠনের, বাক্যাংশের (71556) খগ্ড 
বাকের (018956) এবং বাকোর (59006006 ) সংগঠন 

বিশ্লেষণই হল বাক্যতত্বব বা 95705 । তাদের সংজ্ঞায় শব্দ হল 
/৯ [1101119] 265 (01) 10101) 060061800 00৮ 0010 81920 

?]]ও 51919 017 0116 1011856 16৬61, 

অর্থাৎ নুযুনতম মুক্তরূপ বা অনেক সহয় (কিন্তু সব সময়ে নয় ) 
বাক্যাংশের স্থান পুর্ণ করতে পারে । এলসন এবং পিকেট 

বাক্যাংশ বা! [1)1856 এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা! দেন, 
4৯ 0010 ০০0০9৫, 00650018119, ০ (০ ০01 10016 ৮/0:৫3, 

০0 1710 009৩3 101 198৬৩ 6106 01181780651191109 ০1 ৪ ০012056 

8170 91010) 06510015500 000 219/259, 0115 51019 901 006 

0180156 16৬61. 85 ০০950019115 19 109681)02 99006006০01 %/0109 

012 5110016 01৫ জা1)101) 1095 06 61১81)06. 

অর্থাৎ ছুইটি বা ততোধিক শব্দ সমস্ির একক কিন্ত খণ্ড বাক্য ব৷ 

18059 নয় যদি অনেক সময় (সব সঙ্য় নয়) খণ্ড বাকোর 

স্থান পুরণ করে, হল বাক্যাংশ বা 0127956| এল সন এবং পিকেট 
০15055 এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন নিয়রূপ, 

£৮79 00010 10108 0০10. 20915951$ 001051815 ০0 ০1 10010063 

০006 8200 001 006 17915010865 ০ 06010809116 19.210100, 

210 1010) 59060015, ০০৮ 1006 81/955 0115 9195 ০0 106 
59106617006 16৬০1, পু 

অর্থাৎ ব্যাকরণের থে একক একটি বিধেয় ব! বিধেয় সম রূপমূল 

গুচ্ছ দ্বারা গঠিত এবং ধা অনেক সঙ্গয় (কিন্তু সর্বদা নয়) বাকোর স্থান 

পুরণ করে তাকে ০18056 বা৷ খণ্ড বা উপবাক্য বল! ধায় । 



বাক্যতত্ ২১১ 

বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার আরে। লিখেছেন, 
4৯ 0010 01০ 0508119 ০0008829 10012810081 ০01 10107000181 

7)011)1161065 11101020106 01050168180 70101) 600610015, ৮০৫ 

001 91%29, 11115 51919 10 121861 90500001653 ( ০, €. 0218- 

£181005 ). 

অর্থাৎ বাক্য হল ব্যাকরণের সেই একক সাধারণতঃ যতি বা স্বরভঙ্গী 

রেখ! দ্বারা যার অন্তা চিহ্রিত এবং যা অনেক সময় কিন্তু সদ] 

নয় ) বৃহত্তর সংগঠনের স্থান পূর্ণ করতে পারে। 

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি ভাষার বাক্য সংগঠনের বিভিন্ন রূপ 
হুল, বাকারূপ, খণ্ড বাক্যরূশ, বাক্যাংশ রূপ, শব্দরুপ ইত্যাদি । 

বাক্য বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি বাক্যাংশ (91)559) কে তার 

অব্যবহিত উপাদান সমুহে ভাগ করতে হয়। একটি বাক্যাংশের 
একটি অব্যবহিত উপাদানও যদি একটি বাক্যাংশ হয় তা হলে তার 
গঠনকেও অনুরূপভাবে তার অব্যবহিত উপাদান সমূহে বিশ্লেষণ করতে 
হবে। এই ভাবে শেষ অবধি ন্ানতম বাক্যাংশ বা শব্দ পায় পধস্ত 

অবাবহিত উপাদান বিশ্রেষণকে প্রসারিত করতে হবে । বাক্যতত্তের 

বিশ্লেষণ শব্দ পর্যায় পর্ষস্তই সীমিত, পরব্তাঁ পধায় হল রূপতত্ত্র 
অন্তভুক্ত ॥ বাক্যতত্্রে বাকাংশের নুযুনতখ্খ একক হল শব্দ। 

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙগীতে বূপতত্তব ([০101.019) এবং বাক্যতত্ব 
(55014) নিযে একটি ভাষার ব্করণ গঠিত । এই সম্পর্কে হছকেট 

লিখেছেন, 
10 05 00500100889 (5 16510 036 £19100120808081 55০৩) ০01 £. 

17160185525 ০0100009560 ০01 (০ $000859050)5. 1৬101110189 

10010065 11) 90001 01 56817361012] 100101)61059, 8170 (116 ৬253 

11) 10101) 0105 816 ৮0118 ০০ 01 0060. 9১018% 117010068 

(106 85 10 ৮7110) 10103, 800 $0017856810980] 1770- 

701061065. 210 01180560 10120%৩ (০ 68০ 01061 10 (১ 



২১২ ভাষাতত্্ 
1200935......7007105 11706 07 0607810911010]  ৮০155610 81721)0108% 

2100 ৯9018% 19 1300 2]5%/825 01691-001..... 

রূপতত্ব হল বূপমূল সংগঠন এবং বূপমুল থেকে কি করে শব্দ গঠিত হয় 

তার বিশ্লেষণ, অন্যদিকে বাক্যতত্ হল কিভাবে শব্দ এবং রূপমুল 

সমুহ কথার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে বিন্স্ত হয় তার বিশ্লেষণ । 

অতিরিজ্র ব্ূপমুল অর্থাত যতি (1000/015) বা ছেদ এবং স্বরভঙগী 

(1010781101) বাক্যে অন্যান্য বূপমূলের মতোই অর্থপুর্ণ ভূমিকা পালন 

করে থাকে । কথ বলার সময় শব্দের কোন অংশে ব' অক্ষরে 

স্বরাপাত (40061)6) পড়ে, যার ফলে কথার সে অংশে শ্বানাঘাত 

(3555) বা) বেশাক পড়ে । স্বরাঘাত ঘখন শব্দকে ছাড়িয়ে বাক্যাং- 

শে (1)17950) বা বাক্যে (581/575০9) পরিত্যাপ্ত হয়ঃ তখন তাকে 

আমরা স্বরভঙ্গী (10601091102) বলি । বাকের স্বরভঙ্গী বাক্য 

পর্ধায়ের বিশ্লেষণের জন্তে গুরুত্বপুর্ণ । বাক্যে যতির গুরুত্ব সেই 

রকম । কথাবাতায় ধ্বনিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না, বাক 

প্রবাহে ধ্বনিগুলে! যে অবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত হয় তাকে সন্ধি বলা 

যায়, ধ্বনি থেকে ধ্বনিতে সংক্রমণের সীষারেখ] স্পষ্ট ৰা অস্পছ উভয় 

প্রকারই হতে পারে, কোন কোন ভাষায় এই সন্ধি সীমা বা যতি 

(/01701616) বা ছেদ, বাক্য সংগঠন বিশ্লেঘণের জন্যে খুবই ফলপ্রস্থু 
হতে পাদে। রূপতত্ব ও বাকাত্ডত্বের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়, কারণ 

ভাষা সংগঠনে রূপ ও বাক পর্যায়ের সীমারেখাও অস্পষ্ট । 

গ্রিসন বাক্যতত্ব বা ৯%1)14% এর সংজ্ঞ৷ নিরূপণ করেছেন নিম্নরূপ, 
9%7019% 102% 06 80510] 0901760 ৪5 11)3 11100110155 ০ 

81181555170 01 (109 091051100110109 101177৩0] 105 (132 11090955 

06 06115811020 2100 70612001019 (0109 11160 19101 ০0175- 

0ো0০10105 ০ %811005 10100510105 01511101101) ০61৬612 

1)01101001985 ৪100 551008% 10 1006 215/855 910910, 



বাক়াততু ২১৩ 

গ্লিসন সাধিত এবং সম্প্রসারিত ( 0৫911590010 ৪1 10060101017 ) 

“গঠনের (00051000025) বিন্যাস (21151086075005) সমূছের 

বৃহত্তর প্যায়ে বিভিন্ন বিষ্ঠাসকে বাক্য হত বলেছেন । গঠন' বা] 
00050000100 হল যে কোন উল্লেখযোগ্য শব্দ ব! রূপমূল সমষ্টি 

এবং “উপাদান' বা 07791150610 হল সে সব গঠন, শব বা রূপমুল 
যা বৃছততর গঠনের অংশ । আর 'অব্যবহিত উপাঙ্গান” বা [10706- 
01915 00056104506 (সংক্ষেপে [0) হল ছুই বা কয়েকটি গঠনে 

একটি ধার থেকে একটি গঠন প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন হয । গ্লিসনের 

ভাষায, 

4& 0070918700০6101॥ 15 9109 91101108176 £10]0 61 ৬0105 

(0 1700191)61065).., 

& (00751160616 15 27 ৬০01৫ 01 00109070001010) (০01 

17)01001)610)6 ) ৬110101) 51009] 1110 50106 19191 

০0179110100101)-- 

41) [71118601866 (007751016106771 (0017117001015  2৮016- 

৬19160 10) 73 0106 ০ 1116 1০, ০01 2 6, 

০0175010061765 ০৫ ড/1)101) 2105 5151) 00175117701101 

1৭ 0116061% 10107790. 

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বাক্য বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্ব ৭ 
বিষয় হচ্ছ 'অব্যবহিত উপাদান বা 100101901806 00175110091) 1 

বাক্য সংগঠন বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া! হলঃ অব্যবহিত উপাদান এবং 
অব্যবহিত "গঠন সমূহের ক্রম স্তর গুলে৷ খুঁজে বের করা, অব্যবহিত 
উপাদানগলোর পারস্পরিক সম্পক” বিশ্লেষণ করা এবং অব্যবহিত 

উপাদানের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ অতিরিক্ত সম্পকণ সমুহও বর্ণনা কর! 
গিপনের ভাষায়, 



২১৪ তাবাতত্্ 

205 0195855 01 8:081521786 5910095 19 1816515% 0106 01 1110011)8 

97105699156 18668 ০ 103, 8200 ০01 110109901966 ০010900011003, 

1105 069০0100100 ০ 1116 15181012911) /1)101) 6156 ০৩(%/৩৩10 

105, 800 101)5 06501106050 ০1 01056 15191101591)1093 11010) 215 

1001 6(101618613 065011060 1) (61108 06 1005. 0108 198 15 

£21061919 01 80058191 100001091)05 2100050 01 0196 1612.0101)31)179 

০ 21) 26580 8120161097505 916 19015 9610 105, 

তাষার বাক্য সংগঠন বিশ্লেষণে “অব্যবহিত উপাদান” বা 11017)6- 
01516 00501080000 এর গুরুত্ব হল ধ্বনি সংগঠনের ধ্বনিমূল' 

বা “1200106177৩ এবং কূপ সংগঠনে 'ূপমুল” বা 40100155705" এব 
মতোই । অব্যবহিত উৎপাদানের ব্যাখা! এ ভাবেও কর? ধায়, বাক 

সংগঠনের ঘে সব উপাদান অব্যবহিত রূপে একত্রিত হয়ে বৃহত্তর অর্থ 

পূর্ণ একক গঠন করে সে সব উপাদানই হল অবাবহিত উপাদান | ই, 
এ, নাইডার ভাষায়, 

11911001715 9/1)101) 11711796019515 21061 11010 00170101108 

11010 (0 1011 19160] 17092181150] 010105. 

প্রত্যেক ভাষায় “শব্দ ক্রয' বা “৬/০1 01091 থেকে এ ভাষার 
বাকা সংগঠনের সর্বাধিক সংকেত পাওয়া যায় । বাক্য সংগঠন 

বিশ্লেষণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল গঠন শ্রেণী সমূহ" ব1 
591090101517 9185958 খুজে বের করা । গঠন শ্রেণী” বা 0018311- 

[576 01955 হল একই প্রকার বাক্যরীতিক ভূমিকা সম্পন্ন উপাদান 
সমূহ (শব্দ বা! গঠন) । একই প্রকার বাক্যরীতিক ভূমিকা সম্পন্ন 

উপাদান বা! গঠন সমুহ অনেকটা প্রচলিত ব্যাকরণের বিশেষণ 
(816০0৬6) বিশেষ্য (001701915) সবনাষ (9:07077117919), 

ক্রিয়া বিশেষণ (8৫%9:০৪) উপসর্গ বা! পদান্বয়ী অব্যয় (01919051- 
0015) ইত্যাদির সমখ্রেণীভূক্ত । 



বাংলা বাক্যাংশর সংগঠন 

( 836770911 7১7095৩ ৯08০৫0৮6 ) 

পুন্চশ্লোক রায়ের অনুসরণে বাংল! বাক্যাংশের সংগঠন বিশ্লেষণ 

নিগ়়োক্ত ভাবে কর] যায় | ৰাংল। বাক্যাংশ জটিল হনে পারে, অর্থাৎ 

একই বাকাংশের মধ্যে অব্যবহিত উপাদান রূপ অপর একটি বাক্যাংশ 
থাকতে পারে। 

১) জ্বশ্রীনস্থ বাক্যাংশ (৯0190201708865 [00856 ) 

অধীনস্ছ বাক্যাংশের বহিসংগঠন, অন্তনিহিভ উপাদান, কেন্দ্র দ্ধ 
অংশ, পরবর্তা বাক্যাংশ কেন্দ দ্বার! নিয়স্ত্রিত। 

বিশেষ্য, যে কোন প্রত্যন্ত সহ কেজ্জজজপে 

ক) কেন্দ্র পুর্ব রূপে কারকহীন বিশেষ্য হথ।, 8৩ 068, ০21 179181, 
10170 7810, 151 0170], 910 00510 ইত্যাদি । 

খ) কেন্দ্র পূর্ব রূপে সযাপিক। ক্রিয়া, যথ।, ৪8০176 18], 
গ) কেন্ত্র পূর্ব রূপে ছ্বানবাচক বিশেষ্য, যথা, 10911296098, 
17916 00118 ইত্যাদি । 

্ব) কেন্র পুৰ রূপে সম্বন্ধ বাচক বিশেষ্য, বা, £01715911, 19001 
96109, 10172 0219, 10121 15] ইত্যাছি। 

ঙ) কেন্দ্র পুর্ব রূপে সম্প্রদান বাচক বিশেষ্য, বধা! £09100106 ঠাপ 
ইত্যাদি। | 

চ) কেন্দ্র পূর্ব রূপে অসমাপিক ক্রিয়া, ৫0610765 61901910%, 
20115 010810 

ছ) কেন্দ্র পুর্ব রূপে নেতিবাচক, 08 1012100, 208 (11510 ইত্যাদি। 



২১৬ ভাষান্ততব 

ক্রিপ্ত্রা, যে ক্রোন প্রত্যয় সহ জেকজ্জাপে 
ক) কেন্স পুর রূপে আপেক্ষিক, যথা, 9616, ০219, 1০01৩ 78160 

ইত্যাদি। 

খ) কেন্দ্র পুর্ব রূপে স্থিতিশীল, যথা, 10796 82801)210, ইত্যাদি । 
গ) কেন্দ্র পূব রূপে অসঙ্গাপিকা বা সংযোজক, 1:০16092, ০০1৩ 
019110 ইত্যাদি । 

বিশেষ্য বাচক, কেক্্র পুর্ব জপে 
ক) 79028 130£ 8308 19৮০ ইত্যাদি। 

খ) কেন্দ্র পূর্ব রূপে কারকবিহীন বিশেষ্য, যথা, €61162]) 1019, 
10701 ০০1৪০17৩ ইত্যাদি । 

গ) কেন্দ্র পূর্ধ রূপে সমাপিক৷ ক্রিয়া, 1800 10150171, 19001) 

17190 ইতাদি। 

(প) কেক্র পুর্বরূণে স্থানবাচক ৰিশেষা, যথা, 03075 ০০৬1০, 
1215 19009 ইত্যাদি । 

(ড) কেন্দ্র পূর্বরূপে সম্বন্ধ বাচক বিশেষ্য, যথা, 101)61 90108, 
ইত্যাদি। 

(চ) কেন্দ্র পূর্বরূপে নএর্ধক, বখ।, 109. ০৯০০)৩, 108 82866 

ইন্তযাদি । 

২1 দ্ঘপ্রিজ্তন ভ্াক্যাংশ ( ১01968070177269 [01078869 ) 

অধিস্তন বাকাংশের সংগঠন অন্তনিহিত আছ উপাদান কেন্দ্র 

পরবতা অংশের পরবতা বাক্যাংশ দ্বার নিয়ন্ত্রিত | 

(ক) কেন্র পরব অংশ রূপে জোর দেওয়া, যথা 10101, 
ইত্যাদি । ্ 

(খ) কেন্দ্রপরবতাঁ অংশরূপে সানজন্য বিধায়ক, যথ!1, ০০11০, 10 
ইত্যাদি। 



বাংল! বাক্যাংশের সংগঠন ২১৭ 

(গ) কেন্র পরবর্তী অংশরূপে নেতিবাচক, বথা. ৪:66 28, 
0178109 28 ইত্যাদি । 

(ঘ) কেন্দ্র পরবর্তী অংশরূপে অতিনির্দেশক, হথা, 1805, 
$602 01810 

৩। সমজপ ব্রাক্যংশ (18700171866 727015953 ) 

স্গরূপ বাকাংশ সংগঠন একই মানের ছুটি কেন্দ্র দ্বারা গঠিত। 

(ক) জোর, বথা 021, 195 1৩16, 091001 ইত্যাদি 

(খ) প্রতিধ্বনি, যথা, 21018. 018 88০০9$০৩, 10018 

$8০৪১  01001-01091, 1070-008, 

01010017811, 00107980010, 10018 

11001 ইত্যাদি । 

(গ) সমার্থক, যথা, 108651, 0221002510, (০০0109 

ইত্যাদি । 

৪) সমশ্রেণীভূক্ত বাক্যাংশ ( ০9070170806 088569 ) 

সম্শ্রেণীভুক্ত বাক্যাংশ দুই বা ততোধিক সম্বশ্রেপীর কেন্ত্র দ্বার 
গঠিত, যথা 1217 92010, 13008811000 ইত্যাদি । 

৫। অস্যড়ূক্ত খণ্ড জাকাত ( হা)00050 012086 ) 

অন্তভূন্ত খগ্ড বাক্য এমনই একটি পরম্পরা ঘা অন) অবস্থায় 

আলাদ। খগ্ড বাক্য রূপে গ্রচলিত। 

যথা, 2001 18691] 08171601)1, এই জটিল বাক্যাংশটির কেন্র- 
পূর্ব অংশে একটি খগ্ুবাক্য 81001 18097, অন্তভূক্ত রয়েছে । 

৬া জটটভা বাক্যাংশ ( 00107016% 00875569 ) 

জটিল বাকাংশ হুল তিন ব' ততোধিক শব্দ পরম্পর। ধা একটি 

খন্ধ বাক্যের বিকল্প হতে পারে । জটিল বাক্যাংশ তিন শ্রেণীতে 
বিহ্যস্ত | 



২১৮ তাবাতন্ত 

(১) গ্রধিত সংগঠন, সমশ্রেণীভুক্ত বাক্যাংশের প্রসার দ্বার! গঠিও, 
যথা, 121) ৪৪2) 1000, 1017798 8110107110 8310010010190, 1805 
0181061780৩ ইত্যাদি । 

(ক) সারিব্দ্ধ--উপরের মতো । 

(খ) নির্দেশিকা--পরম্পরার প্রতিটি সদস্য সংযোজক সহ সরল 
বাক্যাংশ, যথ, 19. 18৮০ 109, 10206 108 1072906 
ইত্যাদি । 

(গ) পুর্ববতাঁ একটি সহজ পরম্পরা, কেবল শেষ উপাদানটি 
সংযোজক কেন্দ্রপূর্ব রূপে একটি সরল বাক্যাংশ, যথা, 
1205 008106 21101708091 

(ঘ) পরবতাঁ_-একটি সহজ পরম্পরা, কেবল শেষ উপাদানটি 

একটি জোরালোতা' স্চক কেন্দ্র পরবর্তী অংশ রূপে একটি 
সরল বাক্যাংশ, থা 1902801 ৪৪০17061 10011 

(২) অন্তভূন্ত সংগঠন, সম্প্রসারণ কেন্দ্রপূর্ব অংশে অপর একটি 
বাক্যাংশ অন্তভূক্তি। যথা, 11107151016 
01 ইত্যাদি । 

(৩) অস্তহিত সংগঠন, সম্প্রসারণে একটি কেন অংশে অপর 
একটি বাক্যাংশ অন্তনিহিত । বথ, 
18059 108, 085 6০86 80116 
[ 01012. 

৭। জটিলব্াক্য 
একটি জটিল বাকা তিন কারণে বাক্যাংশ থেকে পৃথক, 
(১) একটি অবিদ্ধিত সম্প্রসারণ পরম্পরা! । যথা 81081 0061. 

৫11761 001001)1] , 

(২) একটি ষন্তি বা ছেদ দ্বার অবিদ্বিত পরম্পরা । ধথ৷ 
0091010121008 01)510-4-10791708 কিন্তু 0172101081)%$ 

(৩) প্রথম বা শেষ অক্ষর ছাড়া শ্বাসাধাতহীন। যথ। 
০11060208177-01181070810 কিন্তু 01060808]) 



অব্য ও সহথোগী শব্দ ২১৯ 

ব্রাক ও খপঞ্ড শাক্য (9612660065 ৪0৫ €1গ8869 ) 

একটি বাক্য স্বাধীন বা! অধীন উভয় প্রকারেরই ছতে পারে? 
স্বাধীন বাক্য বা অধীন বাক্য উভয় ক্ষেত্রেই বাকোর সমাপ্তি একটি 
অমধ্যয় অসমতল স্বরগ্রাম ও যতি দ্বারা চিহিত | অধীন বাকো 
একটি অসম্পূর্ণ খণ্ড বাকা প্রথত্ন বা সম্পূর্ণ খণ্ড বাকা রূপে অথব! 

একটি আপেক্ষিক খণ্ড বাক্য সম্পূর্ণ খণ্ড বাক্য রূপে গঠিত হয়। 
প্রত্যেকটি খণ্ড বাকা শেষে বতি দ্বারা চিহিভ। বাক্য মো খঞ্, 
বাকা নিম্বরূপে শ্রেণীবদ্ধ হতে পারে। 

১। একক খণ্ড বাকা-_-2105. 11072. 0111 €0 

২। জোড়া খগ্ড বাক্য --- 

21711 (17210 _ (01001 160 

৪71] 01910-10770 01 1৪০0 

8101 0001 010910--121)016 0101 000 

৩1 তরঙ্গাযিত খণ্ড বাকা সমুহের গ্রন্থন__ 

0110101-59 01716 1070] 0170010-12161 18৩ 0110-001010017 

00616 17805 0110-_0280170 686 82810 

&8॥ অনু খগ্ড বাক্য--একটি অন্তনিহিত খণ্ড বাকা ঘা 
সম্পূর্ণ খণ্ড বাকাণ্ড হতে পারত, 

৩] (01011012-151 0212) 21050 [2102--2001 0190- 

1781 10০6011 

৫। ভূমিকা খও বাকা একটি সম্পূর্ণ খও বাক্যের পুবেকার 
অসম্পন্ণ খণ্ড বাক্য । 

281-- 0101 281:0210 8891) 101 

৬। অতিরিক্ত খন্ড বাকা - একটি সম্পূর্ণ খণ্ড বাক্যের পর- 

বতাঁ একটি সম্পন্্ণ খণ্ড বাক্য । 
281010211011181 ৫00 0০0- 5111601 



২৪ ভাষাতত্ত্ 

৭। অলংকৃত খণ্ড বাক্য-_বিধেয় ছানা একটি সম্প্শ খু 
বাকা, বিধেয় সহ অন্য একটি সম্পন্ খশ্ড বাকের আগে বা পরে। 

2101 861112116--069811001010 078160128 : 

৮। টুকরো খণ্ড বাক্য- এক গুচ্ছ সম্পব্ণ খণ্ড বাক্য । 610- 
0116110 1018898 1011619-1021000 11901161৪০৪ 01718009 
8০শ84161 8271৮066010 2861861 0811000-81166 1016-- 

001)6--108111 01)660176  £0161 5 ৫0185 15801 017810 
15016 06] 

আসম্প,.ণ খণ্ড ভ্বাক্ত্য (10001011210 0180999) 

ক) সম্মোধন-- 190118-112- 

খ) সাড়া 28০1)1- 
গ) সম্যোধন-_- 151091-101119601 £ 
হা) গোষণ?-- 10010190158 00] £ 

89০011217 £ 

জ্সম্প.এ খণ্ড ব্রাক্য (০0110101619 ০190995 

১। একটি সম্প্ণ খণ্ড বাক্যে, অন্তা অবস্থানে কেন্দ্র রূপে 

একটি অবাবহিত উপাদান এবং পূর্ববতাঁ খণ্ড বাক্যে এক থেকে 
অনেক গুলি অব্যবহিত উপাদান থাকে । কেন্দ্র অবস্থান সাধারণ 

অর্থ প্রকাশ করে, অন্যান্য অবস্থানে কেন্দ্র পূর্ব অংশ বিষয়টিকে 
প্রকাশ করে, 

২। য্খন খণ্ড বাক্যে কেন্দ্র অংশের পুরে একাধিক অব্যবহিত 

উপাদান থাকে তখন কেন্দ্র অংশের নিকটবতাঁ অংশ কেন্দ্রের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা সম্পক্ষিত অর্থ প্রকাশ করে। হ্থ। 088) [708 
10616017, 

৩। খণ্ড বাক্যের তিনটি উপাদান, 

ক) উদ্দেশ্য যার সঙ্গে বিধেয় পুরুষবাচকতার সাষাগসাপূর্ণ 

থাকে, ঘে সকল শব বা বিকল্প বাক্যাংশ উদ্দেশ গঠন করে সেগুলো 



খণ্ড বাক্য ২২১ 

হল, বিশেষ্য বা]! অধনাঞ্, (কারক বিতক্কি সহ বা ছাভা)। কর্1, 

অধিকরণ, সম্বন্ধ এবং সম্প্রদান কারক, হনে পারে । বথা 1210- 
8860116, $9091561501)6, 1210701 6$8$০11৩, 1210]06 0616 0210 । 

খ) বিধেয়-_যার সঙ্গে বিধেয পুরুষ বাচকতায় সামপ্রস্যপূর্ণ 

থাকে । ঘে সকল শব্খ বা বিকল্প বাক্যাংশ বিধেয গঠন করে তা হল 
ক্রয়! | 

গ) কাঠামে-শব্দ বা বিকল বাকাংশ যে কোন প্রকার 
হতে পারে । যথা, 80172910110, 100179112 0110, 2,001 

78101500109, 610 010 ০0110, ৫95 1021179005 2619 

1906, ইত্যাদি । 

সাধারণ অনির্দেশাত্মক ক্রম হল উদ্দেশ্য--.কাঠামো-_বিধেয়-_ 
যথা, 2101 1581 1800. 0101 012, 10201016016) | 

৪1 খণ্ড বাক্যের পূর্বেকার খণ্ড বাক্যে সাধারণতঃ সংযোদ্ধক শব্দ 

থাকে এবং তা থাকলে সব বামে অবস্থান করে,য্থ'ঠ 11010 আ])1 

8801) 11, 10101 10151010 28910-01010010 08119 160. 009101) 

109. ? 

অকতৃকি খগড বাক্য (1001)27301091 ০1888969) 

একটি কর্তৃক খণ্ড বাক্য ও একটি অকর্তৃক খণ্ড বাক্যের পার্থক্য, 

ক) একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে নাও থাকতে পারে থাকলে 
অবশ্যই সম্বন্ধ কারক হবে তবে সম্প্রদান কারকের সঙ্গে স্বাধীন বিকার 
থাকবে। 

খ) একটি বিধেয় থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, থাকলে 

সাধারণ তৃতীয় পুরুষ বাচক হবে, ঘধা 1809 17019, 181 08651 

19078, ইত্যাদি! 



২২২ ভাষাততু 

বিধেয়কীর খণ্ড ভ্বাকা (711001501586156 0190955) 

বিধেয় খও বাক্য থেকে বিধ্য়হীন খণ্ড বাক্যের পার্থক্য হল এই ধে, 

এই খণ্ড বাক্যে কোন বিধেয় নেই এবং তা পুরাঘটিত অর্থ প্রকাশক, 
যথ।) 120) 8৪010101, 18107 80111 20176, 1817) 80101)1 1০2 

ইত্যাদি। 

অঙ্সসাপিকা খণ্ড ভাজ (7102101059 01800999) 

একটি সমাপিকা খণ্ড বাক্য থেকে অসমাপিক1 খগ্ড বাক্যের পার্থক্য 

হল এই যে অসমাপিকা খণ্ড বাকোটি বাক্য মধ্যে শেষে থাকলে এবং 
বিধেয় কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া, তূতার্থ অসঙ্গাপিক! প্রত্যয়, ল্যবর্থ 
অপমাপিকা হয় । যথা, 8101 910175106 616-811019 291:80706 

180০ £ 6100910668০ 21119, 21$0759 56191) £ ইত্যাদি । 

খণ্ড ভ্রাক্য সংগঠন 
খও বাক্য সংগঠনের তিনটি অব্যবহিত উপাদান রয়েছে । সর্ব ডানে 
একটি কেন্দ্র, তার আগে কেন্দ্র পুর্ব, ডান দিক থেকে দ্বিতীয় (থ'কলে) 

বামে কেন্দ্রপুঙ্থ অংশের উপসর্গ । 

বি হল শুধু কেন্দ্র অংশ সম্বলিত একটি খণ্ড বাক্য অথবা 
একটি অসম্পন্ণ খণ্ড বাক্যের প্রতীক। 

7 হল ছইটি অব্যবহিত উপাদান সম্বলিত একটি খণ্ড 
বাক্যের প্রতীক। 

&০র হল তিন বা ততোধিক অব্যবহিত উপাদান সম্বলিত 

1 হল অকর্তৃক খণ্ড বাক্যের প্রতীক ! 

শ] হল কুক খণ্ড বাক্যের প্রতীক । 

টা চা £7০ব/] 
খা ৮2/াখহ ৯০৭] 
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হথ। (81 18021 13019, ০1101৩ 00818 2, 011010109, 18016 
হল ৮২/ ধরণের বাকা । 

অপর এক প্রকার শ্রেণী হল উদেশ্য বিধেয় বাকা (8৪৮)5০% 
[0160108105 551005100০6), এই গঠন শ্রেণীর অব্যবহিত উপাদান হঙ্গ 
একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় । একটি উদ্দেশ্য হল একটি বিশেষণ, 
একটি সর্বনাম, বিভিন্ন প্রকার বাক্যাংশ বা খগ্ড বাক্য এবং একটি বিখেয় 
হল একটি ক্রিয়। বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন বৃহত্তর গঠনসমূহ | 

নুনীতিকুঙ্গার চট্টোপাধ্যায় 'সরল ভাব! প্রকাশ বাঙ্গাল। 
ব্যাকরণে' 'উদ্দেশ্যে” গ “বিধেষ” প্রসঙ্গে লিখেছেন । 

“উদ্দেশ্য ও “বিধেয়' লইয়া-ই বাক্য । প্রকৃতপক্ষে সমাপিকা 
ক্রিয়া হইতেছে বাক্যের মূল বা প্রধান 'বিধেয়” এবং সফাপিকা 
ক্রিয়ার কর্তা হইতেছে বাক্যের প্রধান 'উদ্দেশ্য' । অন্যান্য যে 

সমস্ত পদ বা বাক্যাংশ বাক্যে থাকে, সে গুলি হয় 'উদ্েশ্যর, 

অন্তর্গত, না হয় “বিধেয়ে'র অতর্গত। বাক্যন্থিত ধে--. 
বাক্যাংশ হইতেছে বাক্যের প্রধান “উদ্দেশ্যের (সমাপিকা 

ক্রিয়ার কর্তার ) বিশেষণ--মেই সমস্ত পদ 'উদ্দেশ্যের' অন্তর্গত 

বলিব! গণ্য হয়, ধেহেতু সেগুলির দ্বারা প্রধান 'উদেশ্য'ই 

প্রসারিত হর। বাক্যন্থিত যে পদ ব। পদ সমুহের দ্বারা 
বাকোর “উদ্দেশ্য' প্রসারিত হয়, সেই পদ বা পদ সমূহকে বলা 
হয় উদ্দেশ্যের প্রপারক। 

উদাহরণ, 'ছেলেটি পড়ছে, এই বাক্যে উদ্দেশ্য একটি পদ বা 

বাক্যাংশ “ছেলেটি, বিধেয় ও একটি পদ বা বাক্যাংশ, সমাপিক। 
ক্রিয়! “পড়ছে' । এই উদ্দেশ্যকে অন্যপদ বা বাক্যাংশ দ্বার! প্রসারিত 

কর] যায়। 

ভালে। ছেলেটি পড়ছে” 'তান্র ছেলেটি পড়ছে, 'তার শাস্তাশিষ্ট 
ভালো ছেলেটি পল়্ছে” ছেলেটি অনন্যযসন। হুয্ে পড়ছে, 



২২৪ তাধাতত্ 

পত্রীক্ষাতে পাশ কত্রতে কুতগংকুম হয়ে ছেলেটি পড়ছে, 
ইত্যাদি । এই বাকাগুলোর বড় শবগুলি হল “উদ্দেশোর 

প্রসারক' | উদ্দেশ” ও 'উদ্দেশো*র প্রষ্ারক ছাড়। বাক্যর অন্যান্য 

বে সব অংশ সমূহের দ্বারা “বিধেয়' প্রসারিত বা পরিপুরিত হয়, 

সে হল 'বিধেয়ের প্রসারক বা পরিপুরক ! “ছেলেটি পড়ছে' এই 

বাক্যের “বিধেয়'কে (পড়ছে) অন্যান্য পদ বা বাক্যাংশ দ্বারা প্রসারিত 

কর] যেতে পারে। 

যথা; ছেলেটি বই পড়ছে, “ছেলেটি ব্রাংল। বই পড়ছে, ছেলেটি 

ব্রবীদ্র নাথেব্র 'লখা একখানি বাংলা বই পডছে 'ছেলেটি 

দিনের বেলা আনতে আত্বে পড়ছে” “ছেলেটি বরাত 

বারোটাব্র সময় জোর জোরে টেঁিয় বই পড়ছে, 

ছেলেটি ব্রইখানির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালে করে 

বার বাত্র পড়ছে, ইত্যাদি। এই বাক্যগুলির প্রত্যেকটিতেই 

বড় বাক্যাংশ গুলি হচ্ছে 'বিধেয়ের প্রসারক বা পরিপুরক ।? 

প্রধান বিধেয়ের অর্থাৎ সমাপিক' ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণ 

স্থানীয় বাক্যাংশ সমুহ এবং তার সঙ্গে অন্বিত কারক পদ 

(কর্, সম্পদান ছাড়া" এবং এ সমস্ত পদের সঙ্গে সম্পকিত 

অন্যান্য পদ হুল “বিধেয়ের প্রসারক । সুনীতিবাবু বাকোর তিনটি 

প্রকার ভেদ করেছেন, সরল বাক্য (311181)15 551)051)06), 

জটিল বাক্য (00001)10% 8৩107667109) এবং যৌগ্কি বাক্য 

(6০910090170 61761)০৪) । সরল বাক্যে একটি 'উদ্দেশ্য' ও একটি 

'বিধেয়' অর্থাত সমাপিক। ক্রিবা। সরল বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় 
উন্ভয়েরুই প্রসারক থাকতে পারে কিন্ত প্রধান বিধেয অর্থাৎ 
সমাপিক। ক্রিয়া মাত্র একটি থাকবে ( অসম্গাপিকা৷ ক্রিয়া! অবশ্য 
একাধিক থাকতে পারে )। জটিল বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্য 
এবং এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য নিয়ে বৃহত্তর বাক্য গঠিত হয় 



বাকা সংগঠন ২২৫ 

খণ্ড বাক্য'গ বাকা তবে বৃহত্তর বাকের অঙ্গ বলেই এটা 
খণ্ড বাক্য । “অধীন খগুবাক্য' স্বকীয় অর্থের পরিপূর্ণতার জগ্ক) 
প্রধান খগুবাকোর অপেক্ষা করে। এই ছইয়ের সংযোগে একটি 
'জটিল বাক্য' হয়। খণ্ড বাক্যে থাকে একটি সম্গাপিক ক্রিয়া এবং 
জটিল বাক্যে একাধিক খণ্ড বাকের সমষ্টি হওয়ার কারণে একাধিক 
সমাপিক ক্রিয়া । অধীন খগুবাক্যগুলি তিন শ্রেণীর, বিশেষা 

স্থানীয় বা বিশেষোর হ্যায় ব্যহত ও প্রধান খণ্ড বাকের 

অন্তর্গত কোন পদের সঙ্গে অন্থিত (বি৩আাও 012059 ), বিশেষণ 
স্থানীয় ব। বিশেষণের ম্যায় ঝাব্হত এবং প্রধান খগ্ড বাকোর 
অন্তর্গত কোনও পদকে বিশেষিত করণ, ( 4019061০ 01805 ) 
ক্রিয়াবিশ্ষণ স্থানীয় খণ্ড বাক্য বা ক্রিয়া বিশেষের ন্যায় ব্যবহৃত 
এবং প্রধান খগুবাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অবস্থ!, প্রভৃতি নির্দেশক 
(20৬57019] ০1895 )1 যৌগিক বাক্য হল সংযোগ-বাচক 

অবায়ের সাহায্যে পরস্প; সংযুক্ত ছুই ব। ছুইয়ের অধিক স্বাধীন 
বাক্য সংযোগে গঠিত একটি পুর্ণ বাক্য । যোগসাধক অব্যয় অনু- 
পন্থিত থাকতে পারে তবে যৌহ্িক বাক্যে একাধিক বাক্য থাকে 
বলে একাধিক সমাপিক ক্রিয়াও থাকে তবে অনুপস্থিত থাকতে 
পারে। 

স্থনীতবাবু বাংল বাফ্যে পদের ক্রম (৮010. 01615) নিম্নাক্ত 
ভাবে নির্দেশ করেছেন, 

১। বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় তহা থাকতে পারে। যথা, 
(তুমি) যাও, ছেলেটি বড় ভাল (হয় । 

২। উদেশ্য বিধেয়ের পুরে বসে । যথা, পাখী ওড়ে । 
৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক, উদ্দেশ্ের পুরে বসে । যথ।, তার কালো 

গরুটি আর ছুখ দেয় না । 

৯ ৫ 
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০। বিধেয়ের প্রসারক ও পরিপূরক, বিধেয়ের পুর্বে বসে, এহং 

বিধেয় ক্রিয়া! বাক্যের সবশেষে আসে । কেবল নঞর্ক বাক্যে “না, 

“লাই, নি” প্রভৃতি অব্যয় বিধেয়ের পরে আসে । (না" অব্যয়টি 

বিধেয়ের পুর্বে বসে) হদি বিধেয়ের প্রসারক থাকে, তা হলে 

বিধেয়ের--পরিপুরক প্রসারকের পুৰে বা পরে বসতে পারে, যেখানে 

পরিপুরকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে 

এটি পরে বসে । যথা, জে দ্রুত চলে। 

৫1 উদ্দেশা ও বিধেয়ের প্রসারক এবং পরিপুরক মবস্থানক্রম, 

বধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের পুর্বে বন্তে পারে, কিন্তু পরিপুরক সর্বদা 

উদ্দেশ্যের পরে বসে । বিধে:য়র প্রসারক দ্বার কোন প্রস্তাব উপ- 

স্থাপিত হলে ত' সাধারণতঃ উদ্দেশ্য বা কর্তার পুরে বসে । যথ', 
সত্য সত্যই তিনি আপতে পারবেন না । 

৬1 উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং বিধেয় বা ক্রিয়ার পরম্পরের মধ্যে 

পুরুষ ব্ষিয়ক এবং গুরু-লঘু বিষয়ক সংগতি প্রয়োজন । যেমন উত্তম 

পুরুষের কর্তার সঙ্গে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া» মধ্যম পুরুষের তুচ্ছতা 

বোধক রূপের সঙ্গে অনুরূপ ক্রিয়া । কিন্তু যেখানে একাধিক কর্তার 

মধো উত্তম পুরুষের করত থাকে, সেখানে উত্তম পুরুষের এবং উত্ত 

পুরুষ না থেকে মধ্যম থাকলে, মধ্যম পুরুষের ক্রয়) হয় । যথা, তু 
আর আমি যাবো 

৭। অদীন খগ্ডবাক্য সাধারণত: প্রধান খণ্ড বাক্যের পুর্বে বলে । 
যধা, যদি আনম না৷ আসি, তুমি ত1 হলে একলাই যেয়ো । উদ্দেশ্য 
বা! কারণ স্ুচক খণ্ড বাক্যের পরে, অবায় রূপে প্রবৃক্ত “বলে” এই 
অসমাপিক ক্রিয়!, যোজকের কাজ করে । ঘথা, সে; তোমার সঙ্গে 
দেখ] করবে বলে আজ রাত্রে আসছে। 

৮ অনেকগুলি পদ উদ্দেশ্য রূপে অথবা উদ্দেশ্যের প্রসারক 
রূপে যুস্ত হলে শেষ পদটির পুর্বে সমুচচয়ার্থক ব। বৈকল্িক অব্যয় পদ 
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ও, এবং", বা" 'অথবা” বসে । ঘথা, করিষ, রহিষ়, হালিম ও শামস 
বাড়ী আসবে। 

এরূপ অনেকগুলো পদ একই বাক্যে থাকলে, সেগুলোকে কতক 
গুলি অর্থান্থগত ক্ষুদ্র মগ্ডুলীতে ভাগ করে একাধিক সংযোগের 
দ্বার! যুক্ত কর থেতে পারে। 

৯। সংযোজক অব্য়ের দ্বার! সংযুক্ত কতকগুলি পদের মধ্যে 
শেষের পদটিতেই বনুৰ্তন বা বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ সংযুক্ত হয় -- 
সাধারণতঃ প্রতিটি পদে হয় না। যথা, গুরু ও শিষ্যে একই গতি। 

৯০ । সংযোঞ্্ক অবায়ের দ্বার যুক্ত হয়েও বস্তুগত পাথ্কা 

থাকলে প্রত্যেক পদে আবশ্যিক বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়। ঘথ'ঃ ধনের 
ও মানের কাঙ্গাল। নংধোজক অব্ায় না থাকলে, বুস্থানে সমাস 

হয়েছে বুঝতে হবে, এবং সেই অনুসারে, সমস্ত পদের শেষে বিভক্তি 
যুক্ত হয় । 

১১। একাধিক ক্রিয়া পদের কালগত সংগতি (99089109 0 
(61565 ) বাংলায় নেই । 

১২। পরোক্ষ উক্তির (100115011091181100 ) বেলাতেও 

বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের সংগতি বাংলায় থাকে ন! । 

১5। একই উদ্দেশ্যের অনেকগুলি বিধেয় বা ক্রিয়া পদ পর পর 

আসলে, সমুচ্চয়ার্থক ব সংযোন্ধক অব্যয়ের দ্বার] সংযুক্ত হইয়ের 
অধিক সমাপিক। ক্রিয়। সাধারণতঃ একই বাক্যে প্রযুক্ত হয় না- মাত্র 

শেষ ক্রিয়া পদটিকে, অথব' মংধার একটি ক্রিয়া পদ ও এই ছুটিকে 
সমাপিক। রূপে প্রয়োগ করে, বাকি ক্রিয়াগুলিকে--ইয়?” প্রত্যয়াস্ত 

অসমাপিক। বক্রয়। রূপে প্রয়োগ করতে হয় । 

১৪। কতকগুলি পদ গঃজ্পরের সঙ্গে নিত/সন্থদ্ধ যুক্ত 
€ 00:15011%৪3 ) এবটির গ্রয়োগ হলে আর একটির প্রয়োগ কর? 
চাই, নইলে বাক্য অসম্পন্ণ থাকবে। 
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১৫। দুরাশ্বয় অপরিহার্য । কর্তা কর্ম _ক্রিয়া--এই জম 
রক্ষনীয় । 

ডক্টুর মুহুম্মদ এনামুল হক সাহেব ভার 'ব্যাকরণ মগ্তীরী”তে ক্য 
গঠন পদ্ধতির সুত্র সমূহ নিম্নোক্ত রূপে বর্ণনা করেছেন । 

১। বাক্যের মূল অংশ ছইটি উদ্দেশ্য বিধেয় । এই ছুই অংশের 
মধ্যে উদ্দেশ্য নামক অংশটি “বিধেয়' নামক অংশের পুর্বে বসে । যথা 

৬দ্দেশা বিধেয় 
ছায়া-ঢাকা-পাখী ডাকা বাংলাদেশ । একটি শধ্য প্রধান বিশাল 

দেশ । 

২। “উদ্বেশা" ব' “নিধেয়? বিহীন বাক্যে উদ্দেশ্যের সহিত 
সংশ্রি্ট ভংশ বিধেয়ের পুরে বষে। যথা 

উদ্দেশ্য | বিধেয় 
রঃ রি যাও 

এক সঃজার ছুই রাণী রর 

৩। উদেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক” ঘথাক্রমে উহাদের পুৰে 
সস । 

৪1। উদ্দেশে 'র 'পরিপুধক' উদ্দেশ্যের পরে বসে. ধথা1-_ 
উদ্দেশ্য | উদেশ্যের পপ্রিপুরক 
বিদ্বান ব্যত্তি, সমাজের মুকুট স্বরূপ 

€। বিধেয়ের 'প্রসারক' ও 'পরিপুরক" বিধেয়ের পুর্বে বসে এবং 
বিধেয় ক্রি বাকোর শেষে আদে। কিজ নাস্তার্থক বাকো 'ন। 
'লাই' প্রভৃতি অব্যয় পদ (বধেয়ের পরে বসে ; ঘথ। 

উদ্েশ্য | বিধেয় 
ফল পড়ে (বিধেয় ক্রিয়]) 
ফল গা থেকে পড়ে (বিধেয় পরিদুরক) 

পাক। +* অতি সহজে পড়ে। (বিধেয় প্রসারক) 
পাকা ফল গাছ থেকে অতি সহজে পড়ে (বিধেয় পরিপুরক 

ও প্রসারক) 
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কাচা ফল পড়ে না (নাত্যযর৫থক বাক্য 'ন।") 

কচ! ফল গছ থেকে পড়ে না (এ) 
কচ ফল গাছ থেকে অন্তি সহজে পড়ে না (এ) 
৬। বাক্য উদ্দেশা ও বিধেয়ের প্রসারক ও পরিপুরকের অবস্থান, 
ক) বিধেয়ের প্রসারক আবশ্তুকমত উদ্দেশ্যের আগে ও পরে 

বসে থ'কে, কোন প্রস্তাব উপস্থ'পিত হলে পরে আর অভিপ্রায় 

প্রকাশ করলে পূধে বসে । যথা তিছি নিশ্চয় আসবেন। নিশ্চয় 
তিনি আসবেন। 

খ) বিধেযের পরিপুরক সাধারণতঃ উদ্দেশ্টের পরে বসে বে 

কখনও আগেও বসতে পারে। যথ।, ফল গ্রাছ থেকে পড়ে। 

গাছ থেকে বল পড়ে। 

ণ) ক্রিয়া বিশেষণ সাধারণ উদ্দেশ্যের পরেই বসে কিন্তু ক্রিম 

বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ উদ্দেশ্যের পুৰে বসতে পারে। 

যথ] এই ত্রজে দেচলে গেল। সে এই ব্রলে চলে গেলে। 

ঘ) স্থান কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ দিয়ে বাক্য আরভ্ত হতে 

পারে, যখ। ১৯৭১ সালে ঢাকায় বাংলাদেশর রাজধানী স্থাপিত 
হয়। 

৭। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর পুরুষ ও ্ুঘু 

গুরু বিষয়ক সঙ্গতি রক্ষা! করতে হয়, যথা আহি যাব, তুমি যাবে। 
৮। একাঁধক উদ্দেশ্য পদ ( তর্থাৎ কর্তা) একত্র থাকলে 

বিধেয় ক্রিয়ার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সঙ্গতি রক্ষ। করার ধারা, 

ক) নাম ও অধ্যম. পুরুষের কর্তা একত্র থাকলে মধ্যম পুরুষ 

শেষে বসে এবং ক্রিয়াটি মধ্যম পুরুষের হয়, যথা, হাবীব ও তুষ্সি 
ঘাবে। 

খ) লাম মধ্যম ও উত্তম পুরুষ একত্র কতৃপিদরূপে প্রযুক্ত 
ছলে উত্তম পক্ষ পরুগামী হয় এবং 'অ়্াটিও উত্তম পুরুষের 
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সঙ্গে সঙ্গতি :ক্ষা করে, ধথ', লতিফ, তুমি ও আনি এই কাটি 
করব। 

গ) অধ্যম ও উত্তম পুক্রুষেব্র কর্তা একত্র থাকলে উত্তম 
পুরধ পর্রগামী হর এবং ক্রিটি উত্তম পুরুষের হয়, যথ , তুমি ও 

আমি ভাত খোগঘ্রছি। 
ঘ) ধেধানে একাধিক কার ষধ্যে উত্তম পুরুষের কর্তা থকে, 

গেখানে উত্তম পুরুষ প্রগামী হয় ও ক্রিয়া উত্তম পুরুষের সঙ্গে 

সঙ্গতি রাখে এবং যেখাতন একাধিক কার মনপ্যে উত্তম পুরুষ ন। 

থেকে মধ'ম পুরুষ থাকে সেখানে মধ্যম পুরুষ পরগামী হয় এবং 

রিয়া] মধ্যম পুরুষের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে 1 যথা, সে. তুম ও আমি 
ভাত খঞেছিলায়। 

একটি বাঁকা একাধিক পুকষেন কর্তা থাকলে প্রথষত: নাম, 
দ্বিতীয়তঃ মধাম ও তৃতীয়ত উত্তম পুরুষের কর্তা বসে এবং উত্তম 

পুরুষেন সঙ্গে বিভক্তি যোগের দিক থেকে সঙ্গতি রাখে 

৯। উদ্দেশ্যাংশ বা বিধেয়াংশ নিধিশেষে বিশেষণ পদ গুণ 

প্রকাশক বিশেষা ও বিশেধণ পদের পুবে এবং ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার 
পূর্বে বসে, ঘথ:--গামাদের নামজাদা গায়ক করিম মধু গান 
ধীরে ধীরে গাইছেন।। 

১০1 সর্বনাম পদের বিশেষণ সবনামের পরে বসে এবং বিধেয় 
বিশেষণ ৬দ্শ্যের পরে বসে, ধথা-- 

আহম্মদ । অত্যন্ত অল্পস 

আমি । অত্স্থ 

১১। মুল ঝাক্যের উপর যে, বাক্য নির্ভরশীল, "সে বাক্য মুল 
বাকের আগে বসে, যথা- 

আশ্রিত বাক্য মুলবাক; 

সে বাড়ী এলেই তুমি ঢাকা ঘাবে। 



বাক্য সংগঠন হত 

১২। বিশেষ্য-স্থানীয় বাক্য বিধেয় ক্রিয়ার কর্ণ হয়ে অধীন 

বাকো পরিণত হলে, তা বিধেষ ক্রিয়ার পরে বসে ; যথা 

আগি দেখলাম । লোকটি পথে বসে কাদছে। 

১০) যেন “যেহেতু, “কেননা প্রভৃতি লব্যয়যুক্ত বাক্য অন্য 
বাক্যের অধীন হলে পর, প্রধান বাক্যের পরে বসে, যথা 

প্রধান বাক্য | অধীন বাক্য 
তাকে বলো। | যেন সে আসে 

১৪1 একাধিক ক্রিয়া পদের কালগত সঙ্গতি বাংলায় নেই, 

১৫। অসম্নাপিক' ক্রিয়৷ সমাপিক' ক্ক্িয়ার পুরে বসে এবং যে 

কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে, সেগুলো এ ক্রিয়ার পুর্বে বসে 
থাকে; য্থা- সে থর থেকে বাইরে এ?স হাসতে ১াগ্ল | 

১৬। ছুইবের ধিক পদ উদ্দেশ্যরূপে কিংবা উদ্দেশ্যের প্রস।- 
রকরূপে প্রযুক্ত হলে, আগের পদগুলিতে কমা বসিয়ে শেষ পদটির 
পুর্বে সংযোভ্রক আবায় বসে । ঘথ1--করিমঃ রহিম, হাবীব, ও আবুল 
দেশে গিয়েছে 

১৭। ছুই বা ততোণ্ধক পদ উদ্দেশ্যরূপে কিংবা উদ্দেশ্যে প্রসা- 
রকরূণে প্রযুক্ত হলে, সেগুলে অর্থানুগত ছুই পদ বিশিষ্ট মণ্ডলীতে 
বিভক্ত হয় ও প্রত্যেক ভাবে এক প্রকারের সংষোতক অব্যয় বসে, 
যথা-ধন কিংবা মান, ক্ষমত' কিংবা প্রতিপত্তি, বিদ্যা কিংবা ভক্তি । 

১৮1 সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত পদের অস্ত্য পদটিতেই 
বহুবচন, সন্ন্ধপদ ও কারকের বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হয়ে থাকে, যথা 
স্নাত।, পিতা ও শিক্ষককে ভক্তি করবে। 

১৯। নঞর্থক “না” অব্যয় বিখেয় ক্রিয়ার পরে বসে, যা, সে 
আমার কথ। শুনল ন!। 

২*। মুল বাক্যের অধীন অসমাপিক। ক্রিয়াযুক্ত খণ্ড বাক্যে 
নএর্৫থক 'না' অসমাপিক। ক্রিয়ার পুরে বসে, যথা-_ 

সে আমাকে না বলেই চলে গেছে । 



২৩২ ভাবাতত্ত্ 

সুনীতি কুষ্ষার চট্টোপাধ্যায় “সরল ভাষা প্রকাশ বাংল। ব্যাকরণে" 

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিয়োক্ত রীতির অবলম্বন করেছেন, 

স্থলভ[বে দেখিলে, প্রত্যেক সরল বাক্যের ছুইটি তংশ : 'উদ্েশ্য' 
ও “বিধেয়” ; কিন্তু একটু সুক্্মভাবে দেখিলে, পাচটি অংশ: 

প্রধান উদ্দেশ্য (অর্থাৎ কর্ত), উদ্দেশ্যের প্রসারক” প্রধান 

বিধেয় (অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া), “বিধেয়ের পরিগ্রক' এবং 

“বিধেয়ের পুসারক' | প্রতেঃক দুল বাক্যেই এই পাচটি অংশ 

না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ।' বা কর্ত। ও “প্রধান 

বিধেয়' বা সমাপিক! ক্রিয়া থাকিবেই ॥ (অনুপস্থিত থাকিলে 

“উহা আছে" বঞ্ি যা ধরিয়।] লইতে হইবে) যে ক্ষেত্রে প্রসারক' 

ও “পরিপ্রুক' অংশগুলি থাকে, সে ক্ষেত্রে সেগুনিকে আলাদা 

করিয়া দেখাইতে হইবে__অর্থাৎ পশাচটি অংশই পুথক করিয়। 
দেখাইতে হইবে। 

স্ুনীতিগাবু নিম্নোক্ত কয়েকটি সরল বাক্যকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে 

ব্হেষণ করেছেন, 

ক) জল পড়ে। 

থ) গ্রহণের স্থধকে জন্তুর ভয় করে। 

গ) হিমাল্য়ই হচ্ছে উপমহাদেশের লিওগ্রাফির আবচাইতে বড় 
জিনিস। 

ঘ) সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে চ'লেছেন মিলনের আনন্দ 

উ) আমি শুনে আছড়ে পড়ে উচ্চৈম্বরে কাদতে লাগুলাম। 

চ) কঠিন, তরল, অনিল, যাবতীয় পদার্থ এই নিয়ম মেনে চলে । 

ছ) আশীবাদ শেষ হয়ে গেল, সখাঁর1 শকুস্তলাকে সাজাতে 
লা2এ। 
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২৩৪ ভাষাতত্ত্ 

স্ুনীতিধাধু জটিল ও যৌগিক বাক্য বিশ্লেষণের নিম্নরূপ পদ্ধতি 

বর্ণনা করেছেন, জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে, প্রথম তার 

প্রধান ও অধীন খগুবাক্য পৃথক করতে হবে, তারপর প্রতিটি 
খণ্ডবাক্যের পুথক পুথক ভানে বিশ্লেষণ করতে হবে । যথা, 

যাকে বলা যায়ন!, তাকে বলবাএ সুযোগই কবির সৌভ্যগ্য । এই 
জটিল বাক)টি ছুটি সরল খঞ্ডবাক্য নিয়ে গঠিত (ক) প্রধান খগুবাক্য 
তাকে বলবার স্থযোগই কবির লৌভাগ্য” (খ) বিশ্লেষণ স্থানীয় অধীন 

খগ্ডবাক্য-_যাঁকে বলা যায় ন।; তাকে" সর্বনামটি কর্ন পদের সঙ্গে 
সম্পফিত। এই দুটি খণ্ডবাক্যকে দুটি সরল বাক্যের বিশ্লেষণ করতে 
হাবে। 
যৌগিক বাকোর বিশ্লেষণ করত হলে প্রথঙে বাকাটিকে বিভিন্ন 

স্বার্পীন খগুবাকো ভাগ করতে হবে তারপর সই স্বাধীন খগ্ুনাক্য গুলির 
পুথ্ক পুথক বিঙ্কেষণ করতে হবে। যে খগুবাক্যটি সরল বাকা, 
পেটি.ক সহ্গল বাক্যের ন্যায় আর যেটি জটল বাক্য, সেটিকে জট প 
বাকোরু নায় বিশ্লেষণ করতে হবে যথা, 

তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়, এই 

যৌনিক বাক/টিতে দুইটি স্বাধীন বাক্য আছে, 

১। তোমারও মানুষ নও ২1 যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়, 

এই ছুটি স্বাধীন বাক্য সংযোঞ্ক অব্যয় আর ছার" যুক্ত । প্রথম 
স্গাধীন বাক্টি একটি সরল বাক্য, ভ্থিতীয় স্বাধীন বাকাটি একটি 

জঁটিল বাক্য । (ক) প্রধান খগ্বাকা তারাও মানুষ নয় (খ) অধীন 
খগ্ডবাকা-_-( তোমর! ) যাদের চালাও । খগুবাক্য ছটি অরল বাক্য 

প্রথমে স্বাদীন বাক্য ছটিকে পৃথক করে ফেলে প্রথব্নটিকে সরল 
বাকোর নায় এবং দ্বিতীয়টিকে জটিল বাকোোর ন্যায় বিশ্লেষণ করতে 

হবে, তারপর জটিল বাক্যের অন্তর্গত ছটি খগুবাক্যকে পূর্থক পৃথক 
ভাবে সরা বাক্যের হত বিশ্লেষণ করতে হবে। 



উৎপাদনী ক্রাকয তত 

( 06789721056 ৩1625 ) 

পগ্চিত নোয়াম চমক্ছির দৃষ্টিতে ভাষ।র হইটি স্তর, ভাষা 
ব্যবহাঃকারীর ক্ষমতা বা দক্ষতা (০0203096785) এবং প্রয়োগ বা 

সম্পাদন। ( 79100177021)09 )। চমস্ষির দৃষ্টিতে মানুষ বাক্য 
উৎপাদনকারা মন্ত্রবিশেষ, সে সংখ্যাহীন বাক্য স্প্টিতে সক্ষম । বাকা 
উৎপাদনের এই প্রাক্রয় চমস্কীয় বাক্ষায় একটি ভটিল নিয়ন্ত্র (0:09061) 

রূপে আকৃত হয়েছে, ঘে নিয়ন্ত্রের তিনটি সুখ্য প্রকরণ ( ০০10- 
[70100100) বকা বা সংশ্রেষ (5৮10195), অর্থ বা তাৎপধ (89100810- 

(1০9 ) এবং ধ্বান (1১001001095) । সংশ্রেষ প্রকঃণ ছুটি উপপ্রকরণে 

গঠিত, ভিত্তি (095০) (যার সঙ্গে অভিধান (1510090) এর অপলোক্ষ 

ংযোগ ) আর রৌপাভ্তর্িক : পপ্রকণণ ( 08810900109900191 

510 00172001061) একটি ভাষার অন্ত গ্রন্থন। (৫৩1) 5070০0016) 

থেকে একদিকে পরিস্ষ-টনী রৌপান্তদিক ( ঠ0210750859 ) অথবা 
তাৎপর্য অন্ঃদিকে পরিক্ষ-উনী পৌপান্তরিক এবং ধ্বনিবর্নী নিয়মাবলী । 
গ্রথম ধ্খপে ভাষার অশ্র্রন্থনা (00690 ১৫:০৪] ) থেকে 

ব হগ্রন্থনা (510০০ 901001019) দিত ধাপে উচ্চারণীয় বাক্য । 

চমস্কীয় দৃষ্টিতে 'ভাষাজ্ঞান' অর্থ একটি ভাষার অসংখ্য বাক্যে 

ভাষার অস্তগ্রন্থনা (590 518০656 ) সংযোজন এবং তাৎপর্যগত 
( 52170917016 ) ও ধ্বনিগত (01)017601০ ) ব্যাখ্য। প্রদান ক্ষমতা । 

কোন বিশেষ ভাষাভাষার সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্াাকরণ জ্ঞানের অর্থ, এ 

ভাষার অসংখ্য সম্ভবপর জন্তগ্রন্থনা উৎপাদনে এবং এগুলি সংলগ্ন 

বনণগ্রন্থনায় প্রকা-শ এবং এদব বিমু্ধ বিষয়ের তাৎপয ও ধ্বনিগত 



২৩৬ ভাষাতত্ত্ 

ব্যাখ্য1 প্রদান ক্ষমতা ' ভাষার বহিগ্ররন্থনা (95019%06 5০- 
৪1৪ ) ভাষার ধ'নগত এবং অন্তগ্রন্থনা (0291) 3007০6016) 

এ ভাষার তাৎপধ্ (56177217005 ) নিয়ন্ত্রক ব্যাকরণিক প্রক্রিয়া 

ব্যাখ্যা করে। 

১৯৭ গ্রীষ্টার্ষে নোযাম চমক্ষির “95100000 ৪10০1015% 

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থেই চমন্কি আধুনিত ভাধাতা'ত্বক তত 

সমুহের মধো সনচেষে বেশী প্রন্থাবশালী এরৌপান্তরিক-উৎপাদনী 
ব্যাকরণ (11810510171786009] 051617211৬9 00121111081) 

(সংক্ষেপে 0) প্রকাশ কহেন । এই তত্বের তুইটি দিক রয়েছে 
“]1717500170126018]' বা “.কীপাস্তরিকণ এবং 40€06980৪, বা 
'উতপাদনী”। 

কপাত্তত্র ত্ব। 71209510772 6107 

সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বাকাকে বিভিন্ন অংশের ভূমিক। পর্যালোচনা 
করে বিশ্লেষণ করা হয়, এই প্রকার ঝিশ্লঘণের সাহাযে বিভিন্ন বাক্য 
একপ্রকার কিবা মালাদ: তা দেখান যায়, যেমন, 10100 1065 
111) এবং 10101) 15160 11110 বাক্য ছুটি -এ এর জন্যই নয় বরং-ও 

এর ব্যবহারের কারণেই পুথক । কথাট। বাকরণের ভাষায় বল' যায় 
বাকা ছুট অতীত কালের রূপমুলের জণ্ঠই নয় বর্তমানে কাল রূপমূলের 
কারণেই পৃথক, এই পাৎ্কা নিম্নরূপে দেখান ঘায। 

00010 11105 1 নন 1 1011) 

'আমি দেখি” এবং 'আমি দেখলাম" এই দুটি বাক্যের পাথক্য 
সম্পর্কে উপরোক্ত স্থত্রটি প্রযোজ্য; এছুইটি বাক্র.পার্খক্য 
ব্তমান ও অত্তীত কালের রূপ্মুলের মধ্যে । কিন্তু কিচু বাকা আহে 
যেগুলোর সম্পকক এ ভাবে ব্যাখ্য! করা যায় না, যেষন 10110 38৮ 
11215 এবং 71915 589 9860 17%/ 10117) এই ছুইটি ইংরেজী বাকা 



উ৬ৎপ.দনী বাক্য তত ২৩৭ 

অথবা 'বাদল বইট। পড়েছে এবং 'বইট1 বাদল দ্বারা পঠিত হয়েছে" 

এই বাংল। বাকা ছইটির সম্পর্ক বর্ত মান-অতীও কাল অপেক্ষা গভীর- 
তর একই বাকের কর়বাচ্য (2০059 ৬০1০০) ও কর্মবাচ্য 

(195531%৪ ৬০1০৩ ) ব্;পর পাকা বহিশ্রিন্থনার ক্ষেত্রে ষে রূপ 

অন্তগ্রন্থনার ক্ষেত্রে তা নয় ; বএং বলা চলে বহিগ্রন্থনায় বাক্য ছুহটি' 

পুথক হলেও অন্তগ্রদ্থনার এক ও অভিন্ন, কারণ ছইটি বাক্যের 
তাত্ণধই এক। পে কারণেই বলা চলে ফে বর্মবাচ্য বাক্য 

কর্তৃবাচা ঝকা থেকেই গঠিত হয় (08%951৬০ 9681)691099 0911)5 
001:100760 11070 016 ৪০6%৩ 09495) অথব। এননও বলা যায় যে 

কতুবাচ্যের কর্মরূণ (৮06 05১1৩ 01 0১০ ৪০01৮ 01069) | কিন্তু 

এঁছুটি বাক্যের সম্পর্ক সাংগঠনিক বাক্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ 
বাক্যাংশ সংগঠন ব্যাকরণ (01559 5৮5০৮০16 51810010027 ) এর 

সাহ।থে: গত. ভাবে বিশ্লেষণ কর। চলেনা।। কে।ন কোন ভাধাতত্ববিদ 

অবশ্য মনে করেন যে কর্তৃ ও কর্মব।চ্য বাক্য ব্যাকরণিক দিক থেকে 

সম্পফিত নয় তাদের সম্পক অথ” বা তাৎপধগত । 

একটি কতৃবাছ/ বক,কে কর্নবাচ্য বাক্যে রূপান্তরিত করতে হলে 

কন্নধাচ্য বাঁকে, বিশেষের বা বিশেষ্য শাক্যাংশের স্থান পরিবর্তন 

গ্রয়াজন এবং ত।র আগে ইংরেজ বাক্য হলে ১৮ এবং বাংল। বাক্য 

হলে দ্বার কতৃক ইত্যাদি কারক অব্যয় খ্যবহার করতে হয় এবং সঙ্গে 

সঙ্গে ক্রয়াকে করত থেকে কৃর্নমধাচ্যে রূপান্তরিত করতে ছয় । এই 

গারিতনকেই চমক্ষি 08%1050000080102 বা করিপান্তর” বলেছেন। 

চমাস্ক “5১10185 8৮9০0015 গ্রন্থে এই ক্পাস্তরকে নিম্নরূপ 

সুত্র।ক:রে স্থাপন কঞ্জেছেন, 



২৬৮ ভাষা তত্ত্ব 

'ট ৪. 15 2 £191010721102] 561)66109 07 (176 01105 
বি .৯০%- ৬ 

(1701) (1)6 00171891001901106 5111109 01 [119 0111 

ব1১--405%7-69-7-50 - ৬--09 4 ১, 

13 2150 2 010001072,0502 961851)06" 

৯। অর্শ প্রথম বাক্য, অন্যান্য বাকাকে 58, ৪3 বল] চলে, ১; এবং 

১; অর্থ প্রথম বিশেষ্য বাকাংশ এবং দ্বিতীয়_বিশেষা বাকাংশ্য 

(10001) [01)7859 ), ৬ অর্থ ক্রিয়া (৮1৮) ৬৮ ক্রিয়া বাক্যাংশ 

(৮৪101017852 ), ৯০ কাল এবং সহায়ক ক্রিয়া (90501117175 

৮০১) নির্দেশক, ৪0 অর্পগ অসমাণিকা আর ৮০7-৪0 অর্থ কর্মবাচ্য 
ং₹শ। 90175 অর্থ “গ্রন্থ এক অথবা একাধিক শব্দ চিছের যুক্তরূপ, 

বাকরণে রূপান্তর বা 14050091179601) তাত্থের সরল আর্থ একটি 
বাকাকে অনা বাকো রূপান্তর, প্রথম বাকাটিকে চমক্ষি 151779] 90- 
10106, বা কেক্জরবাক্য বলেছেন অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য বাকা € ৪০0৬০ 

591166106 ) হল কেন্দ্রবাকা আর কর্মবাচ্য বাক্য ( 093519 5010- 
1৪0০০ ) হল তার রূপান্তরিত রূপ ॥ 

ইংরেজী ভাষা বর্তৃ ও কর্নবাচা বাকে র সম্পর্কে একটা বিষয় 
গুরুত্বপুর্ণ তা হল কর্তৃ্বাচ্য বাক্যের বিধেষ কর্মবাচোর উদ্দেশ্যাতে 
পরিণত হওয়া, কর্তৃ-কর্নবাচ্যের সম্পর্ক ইংরেজী ভাষার মতো! বাংল? 
ভাষায় তত] গুরুত্বপুর্ণ লয় কারণ কথ্য বাংলায় কতৃর্বাচো বাকোর 
ব্যবহারই সমধিক এবং স্বাভাবিক । 

কর্ন বাচক ছাড়৷ বাংলায় কেন্দ্র বাক্য রাপাস্তরের উদাহরণ, নঞর্থক ও 

প্রশ্বরবোধক ঘেমন, কেন্দ্রবাকা “সে এ কাঞ্জ করেছে”, রূপান্তর 'সেকি 
এ কাজ করেছে? “সে এ কাজ করেনি' এ কাঙ্জ তার দ্বার হয়েছে" 
“এ ক'জ কি তার দ্বারা হয়েছে ? 'এ কাঞ্জ তার দ্বারা হয়নি ইত্য।দি। 

উৎপাদন ত্র] 06770726107) 

রৌপাস্তুরিক ব্যাকরণের দ্বিতীয় বৈশিষ্্য এই যে তা উৎপাদনী 
বা জগ্নক, একটি বাকরণ সংশ্লিষ্ট ভাষার সষষস্ত এবং কেবল ষাত্র 



উৎপাদনী বাকাত্তত্ত্ ২৩৯ 

ব্যাকরণিক বাকা উৎপাদনে ষক্ষয, (557565 ৪11 800. 01719 0119 

18070901081 96181611095 ০1৪, 1815020 ) অর্থাৎ একটি 

ব্যাকরণকে এমন হস্তে হবে ধাতে বাকরণিক স্ত্রানুসারে এ ভাষার 

সমস্ত সম্ভবপর বাকা উৎপাদন কর। ধেতে পারে এখানে 20792105 

বা উৎপাদন একটি ভাষার সম্ভবপর বাক্য সংগঠন সমুহ স্গ্রির সম্ভবপর 

তাকেই বোষাচ্ছে। অুতরাং একটি ব্যাকরণকে এ ভষার সম্ভবপর 

সমস্ত বাকা “উৎপাদন” (£91761819 ) “নির্দিষ্ট (909০1 ) এং 

'আভাস' দান (00150101) সক্ষম হতে হবে। 

উৎপাদনী ব্যাকরণ কিন্তু একটি ভাষায় প্রকৃত বাক্য সমুহ নিয়ে 
উৎকষ্ঠিত হয় বরং একটি ভ।ষার সম্ভবপর সঙ্বস্ত বাক্য তার বিবেচনার 

বিষয় সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে পাংগঠনিক ঝাকহণ যেখানে প্রকৃত 
ব্যবহৃত বা নংগঠিত বাক্য বিশ্লেষণে ত্রভী উৎপাদনী ব্যাকরণ সেখানে 
প্রথমতঃ এবং মুলত; যে সৰ বাক্য হতে পারেব পারত বা সপ্তব 

সে সব বাক্যের স্বত্র উদ্ভাবনে মনযোগী । যেকোন ভাষার বাক্যের 

খ্য। সীমাহ!ন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এ ভষার ব্যাকরণও 
অফুরস্ত বরং বল। চলে তা সীমিত সংখ্যক স্ুত্রের সাহায্যে সীমাহীন 

সম্ভবপর বাক্য উৎপাদন সম্ভব। একটি ভাষার সম্ভবপর সমস্ত বাক্য 
উৎপাদন শ্রবশ্ু তখনই সম্ভব ঘখন সুত্র সমুহ সৰব্যাপী । উৎপাদনী 

ব্যাকরণের বিষয়ে অপর ছইটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হল আবিষ্কার 
(15009%61/) ও পধালোচনার মধ্যে (9%৪1901910) এবং ক্ষমতা ব। 

দক্ষত? (০0071960510০6) ও প্রয়োগ বা সম্পাদনার (99601091700) 

মধ্যে বৈপরীত্যের প্রস্ি | 

প্রথমত; আমর] আবিষ্কার ও পর্যালোচনার বিষয়টি বিবেচনা করব, 
সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ভাবা বিশ্লেষণে একটি ভাষার ধ্বনিমূল 
(009106106 ), রূপযুল (10010109106 ) ইত্যাদি আবিষ্ষার কর! 
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হয়, এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাদান পর্যালোচনার মাধ্যমে ধ্বনি 

সংগঠন থেকে শুরু করে পরধয়ক্রমে ব্যাকরণ সংগঠন পর্যন্ত পর্ধালোচন। 
করা হয, এই পদ্ধতিতে ভাষার ধ্বনি শু ব্যাকরণ ( রূপ ও বাক) 
সংগঠন পুথক ভাবে বিশ্লেষিত হয় । রৌপভুরিক উৎপাদ্দনী পদ্ধতিতে 
ভাষা সংগঠন বিশ্লেষণে ধ্বন ও রূপ-বাক সংগঠন পৃথক পুথক ভাবে 
বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই, ভ।ষা সংগঠন সামগ্রিক ভাবেই বিশ্লেষণ 

করা বাঞ্ছনীয় কেননা ধবনিতত্ব ব্যাকরণের ওপর এবং ব্যাকরণ ধবনি- 
তত্তেন গুপ্র নির্ভরশীল এবং একটি আরেকটির আগে বা পরে 

আসে না। 

দ্বিতায়ত: ক্ষমতা বা দক্ষতা এবং প্রয়োগ বা সম্প।দনার বিষন্নটি, 
রৌপান্তরিক-+ৎপাদনী ব্যাকরণ প্রকৃত ভাবা অপেক্ষা সম্ভবপর 
ভাষায় উপ,হাঁ। এ-ক্ষেত্রে ভ।ষাতাত্তিক একজন ভাষাভাধীর ব্যবহৃত 
ভাষ। অদদোক্ষা পে ভাষাভাধা কি বলতে পা.রন ত।তে অধিকতর 
উৎসাহ? অথ 1২ এ ভ/ষায় তার ঘেজ্ঞন তার যে ক্ষমত। বা দক্ষতা 

সেইটে মুল বিবেচ্য খ্ষিয় কারণ তিনি যখন তা ব্যবহার করেন কথা 

বলন পেহটে শ্রজ্ঞানবা ক্ষমতার প্রয়োগ বা সম্পাদন! মাত্র । 

রেপানস্তরিক ৬ৎপাদনী ব্যাকরণের তত্ত অনুযায়ী একজন ভ।যাভাষী 
সংঞ্সি১ ভাষার এক গুচ্ছ শ্ুত্র আয়তু করে (10100091125 & 59 0? 

18195) য তার ভাষা বোধ ও ব্যবহার ক্ষমতার মৌল ভিত্তি। 

প্রকৃত বাক নয় বরং সুত্র সমুহের অনুধাবনই ভাব.তত্বের মূল লক্ষ্য, 

অবশ্ঠ প্রকৃত পাক্য পধালোচন। করে একজন ভাষ[ভাধীর প্রয়োগ ৰা 

সম্পদন। রীতি পধালে।চনা করা যেতে পারে কিন্তু সেইটে তার 

ভাষ' জ্ঞানের মংশ মাত্র । একজন মানুষের ভাষা ক্ষমতা এবং ভাষ। 

প্রয়োগের মধ্যে পাথক্য এই কারনেই গুরুত্বপুর্ণ ঘে আমরা যখন কথ। 
বলি তখন তা প্রায়শ:ই ব্যাকরণ সম্মত হয় না, আমর? কথা বলার সময় 
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বাক্য প্রায়ই অধ্ব পথে পরিব্ঞন করি, পুরো বাক্য শেষ করি ন। 

অথব। বাক্যের মধ্যে এমন সব উপাদান যোগ করি ঘা ব্যাকরণ 

বহিভূতি বস্ততঃ মানুষের কথার একটা বড় অংশ ব্যাকরণ সম্মত নয়, 

কিন্তু একজন ভাষাতত্বিদ এ সব ব্যতিক্রম নিয়ে উদগ্রীব নয় তার 

আগ্রহ একজনের বিশুদ্ধ ভাবা জ্ঞান, ভাষার আদর্শ রূপ ঘা একজন 
ভাষাভাষী জানেন যদিও হয়তো। কদাচ তিনি তা হুবহু ব্যবহার 

করেন। 

ভাষার দক্ষতা ও প্রয়োগ রূপের মধো সীমারেখা আরও একটি 

কারণে উল্লেখষোগ্য সে হল একটি ভাষার বাকোর অগণন সংখ্যার 
কারণে । যদিও তত্গত ভাবে আমর একটি বাক্যকে ইচ্ছামতো 

গ্রলশ্মিত করতে পারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একট বাকোর দৈর্ঘা সীমিত 

হতে বাধ্য, আর বাক্যের টৈর্ঘ্য সীমিত হলে বাক্যের সংখ্যা আর 
অসীম থাকেন, এই সীমারেখা দক্ষতা বা 40:000190661০0" এর নয় 

বরং প্রয়োগ বা 1১910010781709, এর | আমর] হর়তো। কখনো 

এক হাজার শব্দ সম্বলিত কোন বাক্য নির্নান করবনা] যদ্দিগ তত্গত 

ভাবে তা ব্যাকরণ সম্মত হতে পারে তহুও আমরা অত বড় বা লম্বা 
একট? বাক্য তৈরী করবন', বাধাট। আসে আঙাদের ভাষাজ্ঞান থেকে 
নয় বরং বাণ্তব অসুবিধা থেকে সে অন্ুবিধা হল প্রয়োগ বা সম্পাদনার 
দিক থেকে দক্ষতা ব' ক্ষমতার জন্য নয়। 

সূত্র (২৪1০৩ ) 

রৌপাস্তরিক-উৎপাদনী ব্যাকরণ বা টি, জি গ্রামার সুত্র-ভিত্তিক, 
সুত্র হ'ল একটি ভাষার -বাক্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ, প্রচলিত 
ব্যাকরণিক সুক্র বা নিয়মাবলী এবং রৌপান্তরিক-উৎপাদনী সূত্রের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন রয়েছে সাংগঠনিক ব্যাকরণিক সূত্রের 
সঙ্গেও পার্থক্য । প্রচলিত ব্যাকরণের সুত্র হ'ল ভাষা শুদ্ধভাবে 

১৬ 
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ব্যবহারের নিয়মাবলী, আর সাংগঠনিক ব্যাকর,গ ভাষায় ঘা ঘটে 
তার বর্ণনাই হ'ল সুত্র ॥ কিন্ত রৌপান্তরিক-উৎপাদনী ব্যাকরণের 
সুত্রসমুহ হ'ল পুনলিখন সুত্র (18%/7106 [0185 ), এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 

ভাষার একটি প্রতীককে অপর একটি প্রতীকে বা একগুচ্ছ প্রতীককে 
অপর একগুচ্ছ প্রত্তীকে পুনলিখিত বা রূপান্তরিত করা হয় এবং 

শেষ অবধি এ ভাষার বাক্যসমুহ স্যষ্টি বা উৎপাদিত হয় । যেহেতু 

রূপান্তরের লক্ষ্য বাক্য উৎপাদন. সে কারণে স্ুত্রসমূহ শুরু হয় প্রতীক 

৪ (597069170 ) থেকে এবং একটি বাক্য উৎপাদিত হওয়া পথস্ত 
সুক্রসমুহের পরম্পর' এ প্রতীককে পুনলিখিত করতে থাকে । একটি 

ভাষার ভিত্তি উপপ্রকরণে প্রাথমিক সুক্ম 4৪" থেকে সংশ্লিষ্ট ভাষার 

যাবতীয় অন্তগ্রন্থন। (09919 5080-819) থেকে একদিকে পরিক্ষ-টনী 

(2009100190৬ ) অর্থ বা তাৎপধ প্রকরণের অভিক্ষেপ নিয়ম অর্থের 

নিধাস, অন্যদিকে পরিক্ষ-টনী রৌপান্তরিক এবং অনন্তর ধ্বনিবর্তনী 

নিঘ্নমাবলী নিস্পাদন, প্রথম ধাপে ভাষার অন্ত গ্রন্থনা (৫9০9 

৪0:0০6019 ) থেকে বহিগ্রন্থন। ( 50118,09 960101516 ), দ্বিতীয় 

পর্যায়ে উচ্চারণীয় বাক্য । চমস্কীর প্রথম গ্রন্থ %৯/0৪০০9৮:৪০- 
€115এর নিয়ন্ত্রে হ'প্রকার রূপান্তর ( 091050170780101) ) ছিল, 

আবশ্ডিক (0৮115910017 ) এবং এচ্ছিক (09191197091), কিন্তু চমস্কীর 
+/৯৪]99015 01 [176 711,9015 09795070857 গ্রস্থ এচ্ছিক রূপান্তর 

উঠে গিয়েছে । 
চ়স্থীর গুনলিখন স্মত্রের উদাহরণ, 

/৯-৯30, & পুনলিধিত 8০ রূপে । ধর] যাক, আমর 

*1)6 17790) 1620 ৪. 00901 এই ইংরেজী বাক্যটি উৎপাদন করতে 

চাই, তাহলে তা হবে নিম্নরূপ, 
(1) ০-৯৪+৮ 
(2) ৬৮-৯৬ +1 
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(3) ২-৮1021 418 

(4) ৬-৯৮1৪৪৫ 

(5) 191৯6, & 

(6) -৯170917, ০০০1 

১নং সুত্র শুরু হয়েছে ৯ (5610/5008) থেকে এবং তা পুনলিখিত 

হয়েছে 7 (00017. 70107859 বা বিশেষ্য ) যোগ ৬১ (৮61 

[010856 বা ক্রিক্পা বক্যাংশ ) রূপে । 
২নং স্তর, ৬৮১ (5970 01259) পুনলিখিত হয়েছে ৬ (৬5০) 

যোগ 6 (00010 101)5955 ) রূপে । 

৩নং স্তর, ৮ পুণপ্িখিত হয়ে 16 (৫9191701161 বা] নির্দেশক) 

এবং বি (17001) বা বিশেষ্য ) রূপে । 

এ পরধস্ত আমর ব্যাকরণের শ্রেণী চিহের ( 219177091102] 

০0269801195 ) প্রতীকসমূহ উৎপাদন করেছি, শ্বত্রসমূহ এগুলোকে 
শব্দ বা রূপমুলে রূপান্তর করছে । 

৪নং সুত্রে -কে 1€5৫, €নং সুত্র [09€কে 60৪ অথবা ৪, ৬নং 

স্তত্র বকে [0810 অথবা ঢ0০০%-এ রূপান্তরিত করছে । আমর! এ 

স্ত্রগুলোকে পরম্পর। অনুযায়ী প্রয়োগ করলে নিয়োক্ত গ্রন্থিসমূহ 
পর্যায়ক্রমে উৎপাদন করতে পারি । 

ও 

বা ৬7১ (সুত্র নং--১) 

77৬4] ( স্তর নং-২) 

[9০677-৬7+19066+ (স্তর নং- ৩) 

79671411591 ( স্তর নং--৪8) 

00947 41695047৪71 ( সুত্র নং--৫ ) 

1)০-417091)-4168-4-247৮০০9০% (সুত্র নং--৬) 
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এ প্রকার এক গুচ্ছ সুত্র একটি বাক্য থেকে সাধিত বা বুৎপন্ন 
(০8007 ) বল চলে, এক্ষেত্রে বাক্যটি হল "176 1091 192৫. 
৪ ০০০, গ্রন্থি বা 50005 শব্দ চিহ্ের পরস্পর! আর যার 

পরে স্ত্র আর সম্প্রনারিত হয় না হল “প্রান্ত গ্রন্থি” বা '510701091 

5111106” | এক্ষেত্রে প্রান্ত গ্রন্থি হল 076 47-1091-411980-8,47 

0০9০1 যে সব উৎপাদন "থকে উতৎপাদনসমূহ গঠিত হয় সেগুলো 

সংগঠক" বা 41010004095 য! সাংগঠনিক ভাধাতত্তের রাপমূলের 

সমকক্ষ । এ প্রকার সংগঠন ছুই প্রকারের হতে পারে ; এক প্রকারের 
“শব্দ বা! পদ" সংগঠক (10021 00170080555) যেমন-_বিশেষ্য, 

ক্রিয়া ইত্যাদি । অথব। ব্যাকরণিক সংগঠক ( 518117700211091 001- 
10)91105 ) 1 --9 বহুবচন ব! --৪৫ অতা'ত রূপমুজ্দ ব্যবহৃত হলে 

তা হয় ব্যাকরণ্ক সংগঠক । 

পুর্বাঙ্ছে ছুই প্রকার রূপান্তর ( 09050017510 )-এর উল্লেখ 
কর] হয়েছিল, মাবশ্যিক (0115001 ) এবং এচ্ছিক (0130101721) 

বন্ধনী চির সাহাযো এচ্ছিক বাশাস্তর নির্দশ করে উপরোলিবিত 

ওনং সুত্রটি এভাবে লেখা যায়, 

৯:51 (010) ৭ 

[7১ বা বিশেষ্য বাক্যাংশকে 00৮+ 0 অথবা 10০+ 4001 

রূপেও পুনলিখন সম্ভবপর । অপর অপর একটি সুত্র হতে পারে, 
4$৫1-৯015, 0100০01 

এখন আমরা 1115 01610121) 1620 2 0107001 0০0০010 

বাকাটি উৎপাদন করতে পারি । 



উৎপাদনী বাকাতত্্ ২৪৫ 

এ বাকাটিকে বা বাক্যাংশ সংগঠন স্বত্রটিকে বৃক্ষ রীতিতে নিয় 
রূপে বর্ণনা করা হায়, 

৬ 

চিরাাটাকার হার ররা 
| | 
বি 1১ 

2 টি রাত 
| | | 

[061 [টা] ৬ বা 

| ৃ রাত রেট 
| | | 

| | | [০1 ক 
| | | | 

076 1781) 1650 ০০০01 

রৌপান্তরিক-ঈংপাদনী ব্যাকরণে বাক্যাংশ সংগঠন সুত্র (৮৪- 
10165) ব্যাকরণের ভিত্তি প্রকরণ (0956 ০0100001761) ) গঠন 

করে। বিশেষা ক্রিয়া ইত্যাদি অংশকে পর, সংযোগ বা ০৫০ 

বলা হয় ! একটি প্রতীক বা গ্রন্থি (55101601 ০1: 911118 ) যদি 

বুক্ষে একই দিকে প্রতীকের উধ্বে অবস্থান করে ত1 হলে তাকে 

প্রধান ধরে নিয়ে নিয়ে মবস্থানকারী অংশ সমুহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ভাবে তার থেকে সম্প্রসারিত বিবেচনা করতে হবে। 

কিন্তু রৌপান্তরিক-উৎপাদনী ব্যাকরণ কেবল শ্রাত্র বাক্যাংশ 
ংগঠন ন্ুত্র (199 70195) সমম্বিত নয় বরং রৌপাস্তরিক সুত্র 
(70165) সম্ধলিতও বটে। বাক্যাংশ সংগঠন স্ুত্রের সাহায্যে 

সরাসরি কর্তৃবাচ্য বাকোর কর্ণবাচ্য বাক্যে রূপান্তর সম্ভব নয় । অর্থাৎ 
একই প্রকার বাক্যাংশ সংগঠন নুত্রের সাহায্যে 10100 11165 

1৮27৮ এবং ] 0101) 15 11190 09 1815 উত্পাদন কর। যায় ন।, 

তার জন্তে ভিন্ন ধরনের সুত্র প্রয়োজন ॥ 40101) 11155 11915 
কর্তৃবাচ্য বাক্যটি 70100 15 11750 19 1491. 



২৪৬ ভাষাতত্ত 

কর্মবাচ্যতে রূপান্তরিত, শ্ত্রাকারে এ রূপান্তরের পুনলিখন 
ব১--/৯০-৬- 08৯ 

১. /১০/7-০৪7-০0--৮-- 057), 
এ স্ুঞ্জটিকে নিম্নরূপেও লেখ যায়, 

সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ট0-4০৬-৬--) 
মাংগঠনিক পরিবর্তন 2015057544৯ 

১৫-52-4098 1910-5০-04 

রূপান্তর ছই প্রকার, এক প্রকার একটি কেন্দ্র বাকা (91816 
[91116] 99100610069 ) সম্বলিত অপর ছইটি কেন্দ্র বাক্য সন্বলিত। 

কতবাচোর কর্নবাচ্যে রূপান্তর প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। কিন্ত আমর] 

যদি 70100] 11195 181 200 731]] 11163 1৬৪1 বাকাটিকে 

0101) 2170 13111 11109111915 বাক্যে রূপান্তরিত করতে চাই এবং 

একটি সুত্রে পুনলিখিত করতে চাই তাহলে তার পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ, 

সাংগঠনিক বিশ্লেষণ 0444 + 07 4 
৯17৮7 180 

সাংগঠনিক পরিবর্তন য।--- ৩ এয চাও 
-৯ 0 2170 300 302-5-%4 

রৌপান্তরিক-উৎপাদনী ব্যাকরণের যে তত্ব উপরোক্ত আলোচনায় 

তুলে ধরা হয়েছে ত। নোয়াম চম্স্কীর 95%1803000 90800100195 

(195?) গ্রন্থ ভিত্তিক, চত্স্কী তার £509015 01 01790711901 0? 

99168. (1965) গ্রন্থে এ তত্র কিছু মৌল পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন করেন। এই পরিবর্তনের মধো সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ হল “এঁচ্ছিক 
রাপাস্তর' বা 40900101091 [7109 010)986101) এর বর্জন । ফলে 

আর এচ্ছিক রূপান্তরের সাহায্যে একটি কর্তৃবাচ্য বাক্যকে কর্মবাচা 
বাক্যে রূপান্তরিত করা হয় না পরিবর্তে বাক্যাংশ সংগঠন-হুত্রের 
সাহায্যে কর্বাচ্য অংশ উৎপাদন করে "আবশ্যিক রূপাস্তয় বা 
49911891015 091091017020010 এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, 



উৎপাদনী বাক্যতত্ ২৪৭ 

শ1)6-41-17721)-11690 +8-1-0০901: 

কর্তৃবাচ্য বাক্যটি বর্তমান পদ্ধতিতে নিম্নরূপে কর্নবাচো রূপান্তন্নিত 
হবে, 

(119-1-170211-7-1990-19,4/00০91-1-0% -1-78551৬৩ 

পুনলিখন সুত্রে বাকাটির পরিবর্তন নিয়রূপ, 
4 4৯07৬ 4-17১517094-78951$5 

-৯ 7১24 ৯917097607৬ --097112: 

চমস্কীর আধুনিক তত্ব অর্থ বা তাৎপর্য (99178100105 ) এবং 
অর্ত/গ্রন্থন। (0691) 5/106016 ) 

সম্পর্কেও নতুন ধারনার স্যষ্টি করেছে। চক্নন্কীর মতে ব্যাকরণের 

তিনটি অংশ, সংশ্লেষ, তাৎপর্য এবং ধ্বনি, (005 550685000, 

(119 56178101010, [116 7011010010951081 ), সংশ্লেষ অংশ সংখ্যাহীন 

ংগঠন উৎপাদন করে এবং তা একদিকে তাৎপর্ধ দ্বারা অর্থ এবং 
অপর দিকে ধ্বনি দ্বার! শ্রুতির সঙ্গে সম্পফিত হয়। এই দৃষ্টিতে 
সংশ্লেষ অংশই কেন্দ্রীয় এবং তাৎপর্য ও ধনি অংশ ব্যাখ্যাত। 
মাত্র, এই দৃষ্টিতে ভাষার ছক নিম্নরূপ, 

ধ্বনি €₹" সংশ্লেষ -» তাতপধ 

আর আমর! যর্দ মনে করি যে ভাষার অস্তগ্রন্থন। তাৎপধের 

সঙ্গে অভিন্ন তা হলে ভাষার ছকটি দাড়ায় এই প্রকার, 

ধবনি € সংশ্লেষ এ তাৎপধ 

এই দৃষ্টিতে তাৎপর্য বা অন্তগ্রন্থনা থেকে শুরু করে সংশ্লেষ 
বা বাক হয়ে ধ্বনিতে যাওয়া অন্তবপর । অন্য দৃষ্টিতে সংশ্লেষকে 
কেন্দ্র ধরে সংশ্লেষ থেকে ধ্বনি বা তাৎপর্ধ ষে কোন দিকে বাওয়। 
ঘেতে পারে, ্ 

ধ্বনি €-৯ সংশ্লেষ +-৯  তাৎপধ 

ভাষার অন্তগ্রন্থনা _ তাৎপর্যগত ব্যাখ্যা আকর্ষণীয় কিন্ত এর ব্যাখ্যা? . 

এখন পর্ধস্ত বিশ্লেষণের রীতি ও পদ্ধতিগত দিক থেকে পরিপূর্ণ 
সন্তোষজনক নয়। 



২৪৮ 

গ্রন্থপঞ্জী 
8617810 31001 8100 05০18০ 15. 11881, 090106 ০৫ 11058019010 

40819519, 

47. /5091555010, &0 11000009010 0 15901119116 11120190109, 

[১052 91018 1২০, 73৫108211 [,81)8088৩ 17200 730০01.. 

1361))91011) 61501) & ৬০1708 0. 01015, 73681101116 11010101969 

99709, 

0810 009175%9, ৯068০0610 ৪0০00:58, £90609 ০01 0৩ 

0115015% ০1 991718% 



হসঞ্চলন আর? 

এতিহ।সিক ব৷ কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্রে বিবর্তন 
(19৮61091012)675/6 ০01 71900911081 & (01019912115 

[11150190105 ) 

কালানুক্রমিক বা ইতিহাস ও তুলনামুলক ভাষাতত্বে (উনবিংশ 
শতাব্দীতে ধাকে 0007181721১ 1১001191095 বল] হত ) ভাষা ব। 

ভাষ! সমুহের উৎপত্ত ও বিকাশের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সময়ের বাবধানে 

ভাষ। বা সম্পকিত ভাষা সমুহের পরিবর্তন ধারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ 

কর] হয় । ১৭৮৬ শ্রীটার্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতায় 

স্যার উইলিয়াম জোনন “এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভায় থে 

এঁতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণেই সর্বপ্রথম তুলনামূলক 
পদ্ধতির মৌলিক ধারণা পরিস্ফুট হয়, বস্তুতঃ এ ঘটন! কেবল 

তুলনামূলক বা কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্েরেই নয় সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
'ভাষাতত্ররও জন্মদান করে । স্যার জোন্স বলেছিলেন, 

1775 52085011010 1980509209, ৮10206৬০106 119 ৪011তা2109, 15 ০1 

৪. ৮00061601 509০0016 2 1000105 70910600 (021 0109 51961, 

17016 ০0901009 [1)210) 010৩ [91110 2110 [70016 5%.0131516519 1০81194 

01071 6111)61 5) ১০০ 106811105 0০ ০০09৮) 91 01060 2, 91101001 

86010190011) 10 006 10005 01 ৮81)5 ৪00 110 006 01705 ০0 
£1981701597, 1102.) ০০010 099551015 18855 06210. 010900050 09% 

9০010610 ; 5০ 5000108, 11106905 (102৮ 009 [90110910981 2০014 

3%2011175 (18010 1211 11055 »102000 ০611651185 00610 00 1889 

91710118110) 9090)8 00100108010 500:08, 9/101018, 105110913, 00 

1010801 6%1915. 01)676 19 511701181 16850125 (00018121001 79106 

3০ 10101916, 101 58079991106 010900০0900 005 09010102100 1176 

921010 ***--1090 (05 ৪8006 01181 100 1105 92105011102 210 
$155 ০010 26151910 17918010196 2৫060. (০ (1)6 98,006 (90011, 



২৫০ কালানুক্রয়িক ও তুলনামুলক ভাষা তত্ব 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত শাস্ত্রের বিকাশে জার্মান পণ্ডিত 

[71160110) $০010 9০17192615 রচিত [091)67 016 50180) 210 

61511610067 ]1101৩" (1808) গ্রন্থটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । 

তিনি সংস্ক'ত এবং কয়েকটি ইউরোপিয়ান ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য 
দেখে বেশ কিছ সংস্ক'ত শব্দ তালিকাবদ্ধ করেন যা অপরিবতিতরূপে 
জন, লাতিন এবং গ্রীক ভাষায় পাওয়! যায়। তিনি স্পই ভাষায় 

বলেন যে 'এই সাদৃশ্য আকম্মিক বা কৃৎধণ গত নয় বরং সংস্কংত ও এ 
সমণ্ত ইউরোপিয়ান তাষার সাদৃশ্যের কারণ এ ভাষাসমুহের উত্তবের 

ইতিহা,সর মধ্যেই খুঁজতে হবে । তিনি পৃথিবার সমস্ত ভাষাসমুহকে 
ছুইটি শ্রেণাতে ভাগ করেছিলেন, প্রথম শ্রেণীভুক্ত সংস্ক'ত এবং 
সংস্কংত থেকে উদ্ভুৎ ভাষা সমূহ, আর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বাকি 
ভাষাগুলি। প্রথম শ্রেণীর ভাষায় তিনি ধাতু (1০০6) সমুহের 
আভ্যন্তরিন পরিবর্তনের জন্য এর জৈবিক বা আঙ্গিক বিকাশ 
( 01591010 81০01) ) লক্ষ্য করে এর নামকরণ করেছেন 116য101 

অগুদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষায় পরিবর্তন আভ্যন্তরিন নয় বহিরম্থ্ 
ভাষ৷ সমুহের ব্যাকরণগত শ্রেণী বিন্যাসের প্রচেষ্টা তিনিই সব প্রথম 

করেন এবং যার ফলে 01591010 ও 4৮ এই ছুই শ্রেণী বিন্তাসের 

উদ্ভব হয়। তার আলোচনাতেই ভাষ! শ্রেণী বিশ্তাসের তৃতীয় 

রূপটিরও সুত্রপাত গটে, চঈখন। ভাষাকে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্বশেষ 

ভাষারূপে গণ্য করলেও তার আলোচনাতেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 

যে চীনা ভাষা 4১5 12100089895 এর ঝ|ইরে একটি স্বতন্ত্র 
শ্রেণ'তে পড়ে । 

111901101) ৬০0 9০1119691-এর ভ্রাতা &. ৬/ 901)1986] ও 

ভাষাতান্তিক ছিলেন, তিনি তার রচিত, 0709672801079 901 18 

18756 €€ 18 11066780016 [07056100816 (1818 গ্রন্থে কেবল 

মাত্র ০0881010 ভাষা সমুহকে 17155101181 ঝুল মত গ্রকাশ করেন 



কালামুক্রনিক ও তুলনামূলক ভাত ২৫১ 

এবং শোধাক্তটিকে ছই শ্রেণীতে বিশতক্ত করেন। 4392.0)500 

এবং '/১0815010 1 

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনজন মহাপগ্িত 9০1, 0117012 

এবং 2২৫91 ভাষাতত্ শান্ত্রকে তাদের অমিত প্রতিভার দ্বার! সমৃদ্ধ 

করে গেছেন। 3০9 রচিত 0091058610119555161) (1816 ), 

[২851 রচিত [00065056159 (1818) এবং 00001) রচিত 

03781001960 ১ম খণ্ড (1819) প্রায়ই একই সময়ে রচিত ও 

প্রকাশিত হয়। 701) স্বাধীন ভাবে কাজ করেন কিন্তু 0110)10-এর 

ওপর [২৪৪/-এর গভীর প্রভাব পড়ে। 7২857051২৪১ 

(0০170811787) লাতিন এবং আীক ভাষার তুলনামুলক বিশ্লেষণ 
এবং সর্বপ্রথম পুধিবীর ভাষ। সমুহের বংশনুক্রমিক শ্রেণী বিন্যাস 

করেন। তার শ্রেণীবিন্তাস ছিল নিম্নরূপ, 
] 0110০ ০০: 01011) 01811508565 10 11015 9199 8 00০ 10019 

(2)9121010, 1310095681010 ) 11900 (6015191), 4১001610121 

055661০) [171780121) (01610 2100 18010 ), 92100811910 (1450010 

8100 918%0101০), 091010 (09017008150 2170 918170109৬1919) 2100 

161010 ( 81118171010 0170 980110 ) 0109, 

তিনি ১৯১৮ গ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীবিশ্তণস করেন এবং বছদিন পর্যস্ত 

তার এই শ্রেণীবিন্তাস চালু ছিল কারণ এই প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন 

ভাষা গোষ্ঠীর মধো বংশানুক্রষিক সম্পর্ক পরিপূর্ণ স্পুঈরূপে প্রদশিত 
হয়েছিল ॥ 18০০৮ 01100) (1785) প্রথম ভাষাতত্তের ইতিহা- 

মূলক বা কালানুক্রমিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তিনি তার 19678080116 

(78171179610 (1819 )-এর দ্বিতীয় সংস্করণের (182) মুখবন্ধে 

লিখে হিলেন, 
[ ভা 1503016 19 250615] 10819] 150010109 10 818100091 9 
(1169 09100002 ৪0091611619 1০9 960100076১5 200. 5011010/ ০01 

06111101920, ৮০৮ 00810001 06961%81101, 5/0101) | (৪106 (০ 096 

[176 909] ০91 110819110 5016106. ..&9 109 5:81181)5-190100 %1%9 



২৫২ কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাত 

$0 0৪০০ 1115 106%61-1636108 616101৮0100 181080950 ৮/18101) 

0913911665 ৮111) [10)6 2110 [01906, 10 6608106 1860655815 101 10৩ 

(9 800010000 01316018051 106 ০01161, 200 ] ০0010 100£ ৪৬০০ 

(01681 00 212009 ৪1 (0056 101618) 190808863 (1791 216 

01101719651) 15181060 ৮101) ০0015. 

ভাষা যে ব্রমপরিবর্তমান এবং বিকাশমান ত] প্রথম এ মন্তব্য 

থেকে স্পষ্ট হয় । 01010 তার পরিঝতিত ও পরিবধিত 0379100005- 

€1-এর দ্বিতীয় বা নব সংস্করণে (1922) প্রথম 11)01001985 বা 

“17150650110 011. 0911 0001)5196”-র উল্লেখ করেন। এই 

স্করণেই শ্রীষ্ষ তার সুৰিখ্যাত ও এতিহাসিক "৪০০70 9116, 
(185051501)191001,8 ) ব ধ্বনি পরিবর্তন তত্ব ৬্খাপন করেন, 

[৬19 1৬01101 যার নামকরণ করেছিলেন “00110105187 

অবশ্য এর নাম হওয়া উচিত ছিল “[২৪.915 12৮” কারণ 7২৪5% এর 

0100678026]৪ (115) গ্রান্থই প্রথম ধবনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়। 

নিন্সোক্ত স্মত্রাকারে প্রদশিত হয়েছিল । 18৮ ভর 021 

€-19 (07), 11) ইত্যাদি । ২৪51 ধ্বনি পরিবর্তনের সমান্তরাল 

প্রক্রিয়া লক্ষ্য ক্লেও সণন্ত পরিবতনকে একটি স্ুত্রাকারে আনায়নের 

চেষ্টা করেননি । টা] বছ উদ্দাহরণের সহায়তায় ধ্বনি পরি- 

বর্তনের সমস্ত প্রক্রিয়া একটি ন্ত্রর মধ্যে আনায়ন করেন যার ফলে 

[710]. 006117917-এর 5০000 571৮ ব দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন 

ও তিনি এ স্যাত্র ব্যাখ্যা করেন । গ্রীমের স্তর নিয়রূপ, 

0661 70 0 1 0. £) | 2 ০1) 
0০0101710 [ 070 ৮ 10) £ ৫ ূ ]) 1 ঠ 

[71201 0 (৬) 70 4 রর ৮1 & 011 ] 

যা এ ভাবেও বর্ণনা করা চলে, €০71019 (1 ) 09001095 

38910911866 (4৯) 270 01060 হ)6019 (1৬1) 900, 



কালানুক্রগিক ও তুলনামূলক ভাবাতত্ ২৫৩ 

00166 7 1 & 

0000010  & থা 1 

07151700181 & 

কিন্তু এই সুত্র অভ্রাস্ত নয়, এই স্ুুত্রে অনেক ফাক ছিল, প্রথমতঃ 

11161) 0391002810 ভাষায় গ্রীক 0 এবং গথিক [এর মতো কোন 

ধ্বনি (17518 ) নেই, দ্বিতীয়তঃ জার্নানে গথিক এর মতো। 1॥ আছে 

যা গ্রীক এর সমান্তরাল, কিন্তু যেখানে & আছে গথিকেও সেখানে 

€ আছে, যা শ্রীমের স্তরে ব্যাখ্য। করা হয়নি । তদৃপরি এই স্থাত্রি 

পরিবর্তনের ঘে শৃংখলা ও নিয়মিত রূপের ব্যাখ্য। দেওয। হয়েছে তা 
মহাপ্রাণতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ওপর নিরভরশাল । মহাপ্রংণতা বলতে 

এখানে (১) স্প.ই+1. (২) স্প.৯+উজ্সধবনি 01. 5 (2) ৬) 

অঘোষ উম্মধব্ন 7 5, (5) ঘোষ উত্মধবনি %, 118 এবং ৫) 1. 

প্রভৃতি 'বচিত্র ধরর্নিক বোঝানো হয়েছে । শ্রীম জামান ভাষায় 

ছুইটি ধ্বনি পরিব্তনের কথ। উল্লেখ করেছেন, ঘার একটি পরিবর্তন 

থে.ক অপর পরিবঠনের ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর, কিন্তু এই ছৃইটি 

পরিব্তনই তার মতে ক্রম পরিণতির ফল, যার প্রথমট শ্রী পুরান্ডে 
এবং দ্বিতীয়টি অ্টম শতাব্ণীর দিকে ঘটে । 

টিএটনিক ব! জাপ্লান শাখার তিনটি অংশ, পুর উত্তর গ পশ্চিষ 

জার্মন। পুৰ জার্মান ভাষার নিদর্শন লুপ্ত ভাব! গথিক, উত্তর জার্দান 

ভাষার শাখ! নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যাগ্ডর ভাষ। 

এবং পশ্চিম জার্নান ভাষাগ শাখা হল ইংরেজি, জার্নান ও ওলন্দাজ 

ভাষা । জাণ্রান ভাষায় ঘে ছইটি ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে তার প্রথম 
পরিবর্তনের ফলে জগ্নানীয় ভাষার বাঞ্জন ধ্বনি পদ্ধতি, ইন্দো 
ইউরোপীয় শাখার পদ্ধতি থেকে পৃথক হয়ে যায়, যাকে চ19 

৯০91)0 91710 বল। হয়। দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে উচ্চ জানান 

উপভাষাগুলি নিয়ঙ্জার্নান উপভাষাসমুহ থেকে পৃথক হয়ে যায় ॥ 



১৫৪ কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাবষাতত্ 

যাকে 9০০01) 9০00100 9101 বলা হয়। গশ্রীম এই পরিবতন 
ুটিকে স্ুুত্রাকারে ব্যাখ্য। করেন। 

গ্রীমের সুত্রে যে ফাক রয়েছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 
সে সব ব্যতিক্রমের সমাধান করার চেষ্টা করেন 018551091) ও 
৬০17091 নামে অপর ছুজন পণ্চিত। সংক্ষেপে গ্রীমের সুত্র হল, 

“মুল ( ইন্দোইউরোেপীয় ) ভাষার বর্ণের চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম ধ্বনি 

জার্গানীয় শাখায় যথাক্রঙে বর্গের তৃতীয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় ধবনিতে 

পরিণত হয় |” 

গ্রাসম্যান ১৮৬২ শবী,ষ্টাব্দে কতিপয় বাতিক্রম নির্দেশ করলেন, 
“মুলভাধার বর্গের মহাপ্রাধ ধ্বনি প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন সংস্কংতে 

অল্লপ্কাণ হয়েছে এবং মূল ভাষার কোন শব্দে পাশাপাশি ছুটি অক্ষরে 
(১৮119019) এ বর্গের চতুর্থ ধবনি থাকলে তাদের মধো একটি বর্গের 

তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে |” যেমন 17 ভেন্ধ৪% বন্ধ । 
৬017701 -৮৭৬ খী,ষ্টাবে £১০০91) এর প্রভাব খুজে বের করলেন, 
“অবাবহিত পূর্ধবতা অক্ষরে /৯০০০]: বা স্বরাপাত না৷ থাকলে মুল 

ভাষার বর্গের প্রথম ধ্বনি জার্নানিক শাখায় বর্গের দ্বিতীয় ধবনি না 

হয়ে তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং € ধ্বনি 2 ধ্বনিতে 
পরিবতিত হয়ছে ।" অর্থাৎ পুর্ববর্তা অক্ষরে স্বরাঘাত থাকলে 

গ্রীমের স্ুত্রান্ধাযী মুল ইন্দোইউরোপীয় ভাষার | €0 যথাক্রমে 
নিয় জার্জানে 11) [0 07তে পরিণত হয় কিন্ত যদি পরবতা অক্ষরে 
স্বরাঘথাত পড়ে তাহলে 7: [0 থাকে উচ্চ জার্গানে 5 এ ৮তে 
পরিবতিত হয় । 

17872 30100 (01791) উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতাত্বিকদের 

মধ্যে অন্যতন্স শ্রেষ্ট পণ্ডিত। তার 007]08 (101895% 610) গ্রন্থটির 

পরিবতিত ও পরিবদিত ইংরেজি মংক্করণ 47181516108] (000107- 

501) 01 (186 ৯1159107169 (05769105) 12671 8700 701007110 



কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভায়াতত্ ২৫৫ 

.8955865 প্রকাখিত হয় ১৮২০ হী,ষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে তিনি 
লাতিন, শরীক ও সংস্কংতের হিল সমুহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে, এ ভাষাস্মুহের পুর্ব রূপ পুনর্গঠনের চেষ্টা করতে গিয়ে 
লিখেছিলেন : 

1 09107 06115%9 (020 0196 0916610, 1-8010 8100 ০011)21 1200001902,0 

19051885659 ৪15 (০0 0০ 00175106160 85 0611%20 [0170 1102 

5৪175101010 (0৩ 56206 110 5/10101) ৮1০ 9100 10. [110131) 0০90109 - 
ভব (6561 12.01061 117011064 (0 00108510617 (10500 ৪9109501010 2 

51109601610 2118010175 ০0? 008 010151081 (01757186. ড/0101), 

10৮6৮০16106 920510116 1129 10165961৮60 178016 196171601 (1217 

105 1011)0179 ৫1916005,. 7300 5%1)115 (180160016 (1)০ 1210201056 

01 0105 73121000209 100016 ০০006001% 20909199 05 10 ০0010110- 

€01৩ 076 1011091115৩ 10100 01 66 01961 2100 10611) 12105012956 

0020 108৪৮ ৬০ ৫150909৬6] 11) 005 01095% 20 01015 900 10000- 

171009, 1106 12160 010 18611 9106 21509 17029 00 117701607091061 

৩1001026 0)০ ৯21৭1010 0912101021, 

পরবতাঁ কালের গবেষণা সমৃহে 8০00 এর ধারণাই প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেছে । তিনি সংস্কংত, গ্রীক প্রস্ভৃতি ভ।ষার তুলনামুলক বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে ব্যাকরণের যে সব রূপ সাদৃশ্যষয় এবং প্রাচীন, সেগুলোর 

উদ্ভব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এই ভাষাগুলোর মিলের 
মধ্য থেকে তিনি ভ।ষাগুলোর পুর্বরূপ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন । ভাষার 

রূপতাত্তবিক শ্রেণী বিশ্তাস প্রলঙ্গে তিনি তার ৬ 97216101)67806 

09787171818 গ্রন্থে 171608110 99010195515 এর 'দ্বি-শ্রণী” তত্র 

বিরোধিতা করেন এবং 4৯. ৬7. 9০12198০] এর “ত্রিশ্রেণী' তত্বেরও 

সংস্কার সাধন করেন। তিনি পৃথিবীর ভাষ। সমূহকে নিয়োক্ত তিনটি 
শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন, 

হু. 17871808855 চ710100906 19915 10700০12100 97101)00% (176 0০0%91 
01 00173000516101), 870 0105 ড111)0700 01881015100 210 (79. 
100107)97 * €0 0019 01855 05191085 ০010650, 118 ড/10101) 179090 £8- 
13017790108] 1618010109 216 0015 (০ ০6 £9০980129 09 06 10951- 
0010 01 006 10103, 



২৫৬ কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাঙা তত্ত 

21.1810571955 101 0001099511910 19065, 08102516 ০৫ 001781091-- 

0100 2700. 80001171106 (10611 01858101500, 01117 0128180)21, 28৩2119 

65010515৬19 11] 0115 8 [100 10810. 10110010016 01 %/010 101- 

07080101715 006 0001)6101) 01 ৮6108] 2170 [01010011118] 10005. 

০ 0015 91855 9910900 006 1000-1201919230, 18178019869, 00$. 

2150 81] 12108021659 1700 0012)1771560 07,061 01809 9015 ০01 016 

(11170 01859, 

171. 1:20112655 ৬101) 04159118010 10965 20 10166 199065881% ০০18- 

501781115 8৭ 8019 0628191901 111৩ ১1101902101 01 006 ড/010, 

18)5 0185৭ 117010005 0101 1196 5612501010 0210702965. €012)- 

1905021 10117)5 819 13619 01091601700 0101 709 10002)5 07 

০07710511107, 285 170 0109 5900170 01955, 001 &]50 05 1101061 

11)01110206101 0 0105 1০90965, 

7301) ভাষার শ্রেণীবিন্ঞান 82911011719011)5” এবং “05%1017 এই 

ছুটি শব ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেননি । এথমটি তিনন ব্যবহার 
করেননি কা:ণ আধ ভার বিপরীত ভাষা সমূহকে একই 

ভ্রণ'তে “লা হত, ভিনি এ ভাষাগুলোর মধ্যে মিল দেখাতে চেয়ে- 

ছিলেন । দ্বিত'ম শব্দটি তিন বাবহার করেন'ন কারণ ১০016561 

আভ্যগরিণ পরিন্তন োঝাতেই কেবল "90,191 শব্দটি ব্যবহার 

করে গেতচন। যদও তিনি তার গবেষণ। জীবন শুরু করেছিলেন 

410%:0151” উপাদান সমুহের আদি ইৎস আবিষ্কারের জন্তে কিন্তু 
পরিবর্তে তিনি তুলনামুলক্ বাকরণের ওদ্তাবনা করদ্েন। 

৬৬11161]0 ৬০01) 17010009100 (17097) তার বিখাত ₹761)97 

016 1025/151)7201)2 201 067 11756] 028 গ্রান্থ ভাষার এক নতুন 

ব্যাথা! দান করেন তিনি ভাষাকে ০০017)090 2০11৬10 বলে 

বর্ণনা কারন, শুঙকাং [21000866 15 001 ৪ 50105621009 01 

00151)00 ৮/9110, 00 2.011090. কাজেই ভাষার ব্যাখ্যা? ভাষার 

উদ্ভব ইতিহাস বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে সম্ভবপর নয় । 73100010 
এর মতে, 



কালানুক্রমিক ও তুলনামুলক ভ'যাত স্ব ২৫৭ 

72901) 56061916 1908098৩, ০৬৩10 005. 17091 ৫59101550 ৫19159, 

5170010 ০০ 1০০%০৫ 91901) 25 &0 01821010 1001৬, 0101006 00] 

৪1] 01)2 7165 ৪10 65916531178 00০ 10011008110 01 00৩ 199০01016 

91988101108 10 1115 010219015115010 ০1 ০006 1)0610105 1799০11৩,--. 

191080896 19 (1809 9৮129090110 ০01 076 17021101791 01218016101 

0705৫ ৮710০ 5706810 10. 

ভাষার বূপ্তাত্তিক বা বাক্যরীতিক শ্রেণী বিন্যাস প্রসঙ্গে [নু আ1- 

9014 অনবরত “22100850012 এবং 15%1017, এর সঙ্গে 

সঙ্গে একটি নৃতন শব্দ 110০0101960, ব্যবহার করেন, বিশেষত: 
আমেরিকার রেড ইগ্ডয়ান ভ'ষাগুলির শ্রেণশীকরণ প্রসঙ্গে । মেক্সিকান 

ভাষাকে তিনি এই শ্রেণীভুক্ত করেন, 
৬৬115 00০ ০৮)০০ 0025 ০০ 10591060100 1106 ৮61081 101] 

0665/591% 006 6101776181 10010201170 19615010 2100 (106 1০০01, 

তার মতে চীন! ভাষা ছাড়। (যেভাধার কোন ব্যাকরণের রূপ নেই!) 

তিন প্রকারের ভাষা হতে পারে, 40176 16%100515 05 8.2510- 

(10810%9 ৪100 [16 11790100158010 কিন্ত তিনি এ কথাও 

বলেছেন ষে প্রতিটি ভাষাতেই এ শ্রেণী সমুহের এক বা একাধিক 
উপাদান রয়েছে । তিনি কেবল 22810078055" বা শুধু 11০%- 

10191” ভাষার তত্তে বিশ্বাসী নন। তার ষতে সংস্কৃত আর চীন। 

ভাষা ভাষাতাত্তিক সংগঠনের ছুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, উভয় 
ভাষাই আপন শ্রেণীতে পুর্ণাঙ্গ রূশ লাভকারী | 8561011105005 

ভাধাগুলির মধ্যে কোন বিষয়ের মিল নেই তবৃণ্ড তাদের তিনি 

এই শ্রেণীভুক্ত করেন কারণ তারা '15018011)5' বা 725য1019]” নয় । 

২315, 9090, টণযামও) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাষাতত্ 
জগতে আধিপত্য করেছেন, এই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর 

সধ্যভাগ পরধস্ত ভাষাতাত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে যে সব প্রবণতা 

প্রাধান্য পেয়েছিল ত1 হল সংস্কৃত ভাষার ওপর অত্যধিক গুরুত্বদান, 

১৭-- 



২৫৮ ভাধষাতত্ত্ 

সে কালে যে কোন তুলনামুগগক ভাষাতান্তিকের জন্যে সংস্কৃত জ্ঞান 

অবশ্যন্তাবী বলে বিবেচিত হত। সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পকিত যে কোন 

ভাষার আলোচনায় সংস্কৃত শব্দ, রূপ ও ব্যুৎপত্তি থেকে অনুসন্ধান 

শুরু হত। এই প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক অবধি 

লক্ষ করা যায় । 14 1711151 ১৮৬৮ গ্রীষ্টাক্ডে এক ভাষণে 

বলেছিলেন, 

98195101010 06162911019 101109 006 01019 5০010 60010080101) ০1 

(00101087900 [101191959, 200 2 জা111 81259 1610810 (1) 

0151% 5816 ৪0109 (110091) ৪1169 11010801659, 4৯ 0017)199- 

1911৬০ [91)1101095155 ড10)000 2 100095/15059 ০0198851010 19 

11005 17 88001001061 5/161)0100 ৪, 1070%/16062 01 10190118170৩0105, 

সে কালের ভাষাতাত্বিক আলোচনার দ্বিতীয় প্রবণতা ছিল বিভিন্ন 

তাষার মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান এবং যে সব উপাদান বিভিন্ন ভাষাকে 

এক্যবদ্ধ করতে পারে তাখুজে বের করার চেষ্টা করা । তৃতীয় 
প্রবণতা দেখ। যায় মৃত ভাষ। সমূহ নিয়ে ভাষাতা ত্তিকদের প্রয়াস, এট। 

অবশ্য খুবই হ্বাভাবিক ছিল যে আদি যুগের পগ্ডিতের। ভাষা সমুহের 

প্রাচীনতম রূপের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেবেন এবং তে 

কারণেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা সমুহের মধ্যে 
যে বংশানুক্রমিক সম্পর্কে রয়েছে তা তার! সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন 

করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

08050 90111610161 (1821)-এর আলোচনায় অনেক দিক 

থেকে তুলমামূলক ভাষাতত্বর প্রথম পায়ের পরিণতি এবং নতুন 
পদ্ধতির উদ্ভাবন লক্ষ্য করি। এই পঞ্জিত বছ ভাষাবিদ, ,এবং দর্শন 

ও বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন । 4১08550 901215101)61 ভাষার শ্রেণী- 
বিন্যাস করতে গিয়ে '20681)108 এরং “5180101,-এর ওপরে জোর 

দিয়েছেন, “70118050960 001051509 10 10098011)6 (1009691, 



কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত ২৫৯ 

50005005, 10900 2100 161811010 (001710), এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 

তিনি তিন শ্রেণীতে ভাষাসমুহকে বিন্যস্ত করেছেন, 
1, 1616 02368101108 13 009 0101 117108 100109060 0৬ 5০000 £ 

16120101015 1001619 5086095660 09 ৮/010-09510100 : 150196175 

18700188005 

১০900 006210102 800 191811010 ৪16 6%001955৩0 0% 9০000. 0$ 

(09 (011881 9161070176 ৪1০ 15191 0৪০6৫ 00 (0 0116 ০০%, 

ড/10101) 15 10561111756112015 2 /68015017090165 181785095৩8 

3,101706 6161761903 01 10920105200 01161901010 816 10360 (০9৪৪- 

0061 ০01 209017980 11700 £& 1)101761 0010, 006 £০০91 69108 

91106101016 01 10810 10012081101) 85 ৮51] ৪5 ০01 20565 (0 

0617016 10117) £  চ19910128) 18100118263 

৯০015191757 এই তিনটি শ্রেণীকে একটি স্ুতত্রর মাহাযো বর্ণনা করেন, 
ঢং. হল 10901 বা! ধাতুর জন্চে, 

1 হল 10767 বা আছ প্রত্যয়ের জন্যে, 

১ হল 500াযু বা অন্ত্য প্রতায়ের জন্তে 

৮ হল আভ্যন্তরীন পরিবনের জন্টে 

প্রথম শ্রেণীর ভাষা! [5017017)0 1810602,565-এর একটি শব্দের 

স্তত্র চি 2 ছি. 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষ' বা £১88100109005 190809855 এর 

একটি শব্দের শ্বত্র ২৩ ০1 721২ 01 71২৩ 

তৃতীয় শ্রেণীর ভাষা বা 15301017791 1910902555-এর একটি 
শবের সুত্র 2২৮৭ (০0: 7২2১) 

৪০101101191 এর - মতে একই কালে একই সঙ্গে মানুষের মুখে 

এই তিন €শ্রণীর ভাষা! থাকে নণঃ তার। ভাধাতাত্বিক বিবর্তনের ভিনটি 
স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে । ফলে 41685109098] এর পরে ভাষ। অপর 

কোন স্তরে উন্নীত হতে পারে না। অব্য তিনি একথা বলতে 

পারেননি ঘে, কোন একটি ভা! 15019005, এবং 42810010500 



২৬০ ভাষা তত 

স্তর পার হয়ে কালানুক্রমে 01655101721 হয়েছে । ভাষা তত্ত্বে 

5০1719101)615 এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক অবদান হল 
প্রত ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার পুনর্গঠন বা 01677002617 

11211150186 87517980186, ম্মরণীয় ঘে তখন ইন্দো-ইউরোপিয়ানকে 

ইন্দো-জার্নানিক বা আধভাধা বলা বলা হত। তিনি সংস্কৃত, শ্রীক, 

লাতিন এবং গথিক ভাষার প্রত্ুরূপ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তার 
(00101907018) গ্র-ন্থর প্রথম সংস্করণে তিনি প্রত আধ ব। ইন্দো- 

ইটরোগীঘ ভাষার পুনর্গঠিত রূপ এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রাপ্ত সেগুলোর 

পরিবতিত রূপ তুলে ধরেন । ভিন্র ভিন্ন অধ্যায়ে তিনি স্বরধবনি, 

ব্যগীনধবনি, ধাতু, মুল গঠন, স্রসারণ,. পংযোগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 

বিস্তারিত আলোচনা করেন । ফলে পাঠকর] মুল ভাষ1 থেকে বিভিন্ন 
ভাষায় বিভন্ন রূপ ও উপাদানের প্রাচীন কাল থে:ক বিকাশ অনুধাবন 
করতে সক্ষম হন । 

১৮৬১ খ্া্টাব্দে 9851৮161191 ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তার বিখ্যাত 

40,9010165 01) 1176 01617706 ০0৫ 19750889 বক্ততামাল। 

দেন, ভার ভাষণ মুদ্রত হলে ভাষাতত সম্পরকে সবসাধারণের 

কৌতুহল, জ্ঞান ও উৎসাহ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় । 4051675] 
11001150105 বা পুর্ণাঙ্গ ভাষাতত্তের প্রধান প্রবক্তা মাকিন পণ্ডিত 
ড৬1111017) 10/191)0 ৬/1110059%. তার ছটি গ্রন্থ, 1,877001970 27৫ 

1176 ১৫0 01 1,2790588০ (প্রথম সংস্ক ণ ১৮৬৭) এবং [186 

19 2110 (570511) 01 [27108800০ (১৮৭৫) বিভিন্ন ভাষায় 

অনুদিত হয় এবং 1৬2% 1৬1 0116 এর ভাষণের মতোই জনপ্রিয় হয়। 
%1)107০5-র দৃর্তিতে, | 

18715085015 8 1700)8100 7105101050 017 0180195 ঠাণেছা। 5109 ০1 

০0 (196 1050655119 91 17161018]  010097518170109. ৮/০9105 ৬61৪ 
০01)6170101091 51505--19511105 01 ৪. 107)1019] 010091512100176 ০1 

৪ 50001001110 01 17810, 
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1৬০1৬011161 এবং ৬/1)10765 উভয়েই পরম্পর বিরোধী হলেও 

তাদের রচনার মধ্য দিয়ে তারা ভাষাতত্ত শাস্ত্রের বিগত পঞ্চাশ বাট 

বৎসরের ঘে উন্নত ভার ধ্ষিদ পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
বিশেষ করে ইন্দো-ই ইউরোপীয় ভাষার শব্দ ও রূপ সমুহের পরিচয় । 

১৮৭০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সু শরিচিত ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভ।ষাসমুহের 
শতকর। নববই ভাগ সঠিক ধ্যৎপন্তি স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং 
১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও কিছু উল্লেখাযাগ্য তথ্য আবিষ্কিত হুল 

যার ফলে ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা সমুহের ব্যঞ্জন এবং স্বরধবনি 

সংগঠন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণ! বছুলাংশে পরিবতিত হল । এই 
সম্পর্কে 17281821051] 18৬” বা তালবৰ্স্ত্রে'র আবিষ্কার উল্লেখধোগ্য । 

তালব্য সুত্র (7৮8196291 125৮ ) 

তালব্য সুত্র (81919] 1৬/) একই সময়ে একাধিক ভাষাতা ত্বিক 

তাদের গবেষণার অধ্য দিয়ে উদ্ভাবন করেন। এই পগ্ডিতের। 
হলেন, 111)61]) 11101005017, 30118101795 ৪0101171091, 15819 

০5067, (0011112, 106 ৯৪০9$2155 এবং 16911] ড৬০17091 ! 

এতদিন এট। নিশ্চিতরূপে ধরে নেওয়া হত যে মুল ইন্দো-ই উরো- 

পিয়ান ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার মুল বৈশিষ্ট্য সংস্ক'ত ভাষায় অক্ষুন্ন 

রয়েছে এবং আ্রীক ও অন্যান্ত ভাষায় তার পরবতা রূপ ধরা পড়েছে। 

কিন্তু একট] প্রশ্নের সঘাধান আগে কেউ করতে পারেন নি সে 
হল, সংস্কত ভাষায় কোন কোন ক্ষেত্রে তালব্য ০ এবং ] ধ্বনির 

উপস্থিতি, যেখানে অন্যান্থ ভ।ষায় এ সব ক্ষেত্রে কয ॥ এবং £ ধ্বনি 

রয়েছে । 

সংস্কতে যেখানে ব্যগ্জন পরবতাঁ ৪. গ্রীক এবং লাতিতে সেখানে 
০, সংস্কংতে কায 1? এবং £€ কিন্তু গ্রীকে এবং লাতিনে ০, সংস্ক.তে 
তালব্য ৩ এবং) ও রয়েছে। 



২৬২ ভাষাতত্ত 

১৮৯০ ীষ্টার্দের মধ্যে এই তথ্য আবিষ্কৃত হল যে সংস্ক.তেও 

এক সময় ৪ ধ্বনির পরিবর্তে ৪ এবং ০ ধ্বনি ছিল । সম্মুখ স্বরধ্বনির 
০ র সম্ম.খে বঞ্জনধ্বনি ত'লব্যীভুত হওয়ার ফলে ০ ধ্বনির স্যষ্টি 
হয়েছে । ০ ধ্বনির পুর্বে & ধ্বনির রক্ষিত কিন্তু পরবতা সম্মুখ ধ্বনির 
আগে হলে ত' ৫ ধ্বনিতে রূপাস্তরিত। এই নতুন স্যাত্রের ফলে পুর্ববতা 

অনেক ধারণার পরিবর্তন হল বিশেষ ত: ইন্দো-ই উরোপীয় ভাষ। সমুহের 
স্বরধবনি সংক্রান্ত অস্শ্রতি বা 20190 তন্ত্র সংস্কার প্রয়োজন হয়ে 

পড়ল। অপশ্রত সংক্রান্ত পুধতন ধারণা সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের “গুণ” 

' “বৃদ্ধি ধারণার উপর এভভত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার ফলে ধারণ! 
ছিল যে গুণ বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত রূপই হল ধাতু রূপ । এখন 
এট] বোঝা গেল থে ব্যাপারট উল্টে, পুর্ণতর বূপই হল পুরাতন 

রূপ যেটা বিভিন্ন সম্পকিত ভাষায় সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় সংক্ষিপ্ত 

হয়েছে। এই অনুসন্ধানের ফলেই 108121581 18%* ব! “ভালব্য স্তরের" 

উদ্ভব হল এবং 'অপশ্রুতি' সম্পক্িত পুর্বতন ধারণার পরিবর্তন হল । 

স্থনীতিকুনার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গল৷ ভাষাতত্তর ভুমিকা” গ্রন্থে বিষয়টি 

নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মুল 

স্বরধবনি অবিকৃত থাকত না, নান অবস্থায় তার পরিবর্তন ঘটত। 

ধাতুর স্বরধবনির যে সব পরিবর্তন দেখ! যায় তার সুত্র হল এই যে, 

প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহারের 
সময় শ্বাসাঘাত এবং স্বরাঘাতের প্রভাবে ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল 

স্বরধবনি প্রসারে অর্থাত দৈধ্য এবং প্রকৃতিতে ব। উচ্চারণ স্থানের 
পরিবতনে নতুন রূপ ধারণ করত এবং কখনো কখনো শ্বাসাধাতের 
অভাবে তা লুপ্ত হয়ে ধেত, যথা -- 
মূল ধাতু ০৫, প্রকৃতিগত ব৷ গুণগত পরিঝঙনে হত ০৭, তারপর এই 
ছুটি হৃস্ব বা সংক্ষিক্ত রূপ ৪৫ এবং পরিবতিত ০৫ প্রসারিত বা দীর্ঘ 
হয়ে হয় ০৫ এবং ০৫, শ্বাাধাতের অভাবে মুল স্বরধ্বনি লোপের 
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ফলে শেষ অবধি এ ধাতু হয়ে যায়--এ, ফলে এ ধাতুর বিভিন্ন রূপের 

পরিবর্তনের ধার] নিয়রূপ, 

৪৫ 09৫ 6৫ ০0৫ .৫ 

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়র ০৪, ০, & এই তিনটি হুহ্ছ ধ্বনি সংস্কৃতে 

& বা অ-কারে পর্যবসিত হয় আর ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ 6, 0, & 

সংস্কৃতে দীর্ঘ ৪ আ-কারে পর্ধবদিত হয়েছে। নুতন দৃষ্টিভঙগীতে আদি 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মুল রূপে থাকে এবং 

যেখানে তার প্রকৃতির পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘ হয় ন৷ 

সেটাই হল সংস্কৃতের গুণ আর ধেখানে এট নিজ মুল প্রকৃতির বা 

পরিবতিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্করণ সেটা হল সংস্কৃতের 

'ববদ্ধি'' আর যেখানে ধাতুর মূল জ্বর লোপ হয় সংস্কৃতে সেটা হল 
'সন্প্রসারণ' | ব্যাপারট। 081219119% বা তালব্য সুত্র আবিষ্কারের 

পুর্বে উল্টো করে দেখ। হত । পূর্বে সংক্ষিপ্ত বা সম্প্রসারিত রূপকেই 

'ধাতু" রূপ বলে মনে করা হত, এখন স্পষ্ট হল যে পুর্ণ তর রূপ ব।, 
গুণ"ই হল পুরাতন রূপ যেট। বিভন্ন সম্পঞ্িত ভাষায় সমান্তরাল 

পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত বা সম্প্রসারিত হয়েছে । গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণকে 

পুথক পুথক ভাবে বিচার ন। করে একটি মাত্র সংজ্ঞায় [00180 ব! 
অপশ্রতি নামে অভিহিত করা হয়। পগ্ডিতকার্ল ভান্নণার তার 

স্বরাঘাত সম্পকিত বিখ্যাত আবিক্ষারের মাধাযে দেখালেন যে পুরাতন 

গথিক ভাষার বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ হল 
স্বরাঘাত বা 4০০00, তিনি আরও দেখালেন যে ভাষার প্রাচীন 

খ্বরাথাত কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার পুরাতন রূপের যাধ্যেই রক্ষিত এবং 
আধুনিক গথিক ভাষা থেকে এর পার্থক্য কোন ক্ষেত্রে অস্ত্য অবস্থানে 

আবার কোন ক্ষেত্রে ধাতুতে স্বরাঘাতের জন্তে। ফলে বোঝ! গেল 
যে জার্ান ৮৪৪1 এ £ কিন্তু 00051 এ এ হ্টি শব্দে কয়েক হাঞ্জর' 

বৎসর পূর্বেকার ভিন্ন ভিন্ন স্বরাথাতের ফলশ্রুতি। 



২৬৪ ভাবাতত্ 

প্রত্তনি সূত্র (7১007160019) এত্রং সাছুশ্য (4081065) 

উপরোক্ত আবিষ্কারের ফলে এক দল 'নব বৈয়াকরনিকে'র উদ্ভব 

হল, 01021012017) [০101-90]., 056007, ৮৪] প্রমুখ তরুণ 

পগ্িতগণ ধ্বনিস্ুত্রের অভ্রান্ত কারধকারীতা৷ সম্পর্কে এতদুর নিশ্চি্ত 

হয়ে পড়েন ঘে তার। ধ্বনিম্ুত্রে কোন ব্যতিক্রম স্বীকার করতে প্রস্তুত 

ছিলেন না । 050701 ধ্বনি পরিবর্তন এবং সাদৃশ্যগত পরিবতনের 

মধ্যে ঘষে পার্মক্য রয়েছে তা দেখালেন । ধ্বনি পরিবতন স্তরের 

সাহায্যে ষে সব পস্বিতন ব্যাখ্য। কর। যাচ্ছিল ন। সাদৃশ্যগত গঠনের 

ফলে সে সব পরিবর্তন বর্ণনা করা! গেল । এ বিষয়টি প্রথম স্পষ্ট ভাবে 

ব্যাখ্য। করেন [79110091017 1১910], 

[৬০০ 1) 0136 72101) 11)009-001009010 1818115%5, 1905 080916 

105 91110 019, 00676 9219 100 1010861 29 £9০915, 59105, ৪0 

50165, 6৫ 901 12809 17)90৩ %/9105, 9/1)101) ৬০10 617019- 

9০৫ %111)94 0175 51181)0650 08098118 01 00617 ০0017010991 

10810110- 4৯110 1019 0101) ০1 5801) 162.0%-17900 ৬০145 11791 

006 56016 15 ০0100109560 01017) ড/1)101) 2৬০1৮ 006 0195 ৮/1)61 

119 91965155176 1095 100 50001 ০01 106179 200 (21001021101) 

৪1 1019 01509991 01) ৮%/10101) 1)8 ০০] 001050010 (116 (0108 

[690116৫01৫0 ০8০1) 86106786 0008810910, ০৫ 0021 1)6 177051 

12065521119 199৩ 10620 2110 1৩8110 0 1769105561৮ 0010) 176 

9585,110015 ৬/০91১ 10 (900 06 112009551016, [71০ 15 01 00৩ 

০09100819, 8015 01101108611 (0 60110) 08565 ০01 180901858 (51)5639 

01 /6105, ৫6০, 9/10101) 1) 1295 10061 10661 109810 0 €156 

1090 1)901020 9৩০1811) : 00৫, &$ (10916 15 009 ০0120010108 ০ 
50618 2170 507, (1015 081) 01019 ০৩ 00106 00 (16 19910970 

91 006 00961 1680912890৩ ০0000010911905 ড/13101) 116 1185 

16210 (1019 115 161109/9, 71)652 191657 26 9150 18811] 0106 

0 006, 810 01361) 018081811/ 239০০018160 1190 ০0৩ ভ/1)101) 

০০011697000 (0 (103 £1810)009801081 0০806201168, 010 ৪16 1169৩] 

51811) 0010০981560 85 5001) ৮111001 9060121 01810108. 11015 
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£:০90108 1006 0019 86৪0 219 006 1061001,) 0 9150 

008195 10 10093340916 00 10109010006 ০911)917 ০018011201905. 4৯100 

0019 15 7081 আত 0211 888100$. [1115 0)6160016, ০1021 01381 
৮/10116 51691000, 6৬91০906 15 11959591001 [0100001176 2)2- 

1095108] (01179, 1২০101090001101 09 1061)01% 2108 16/- 

10177980100 6০ 1)2.05 01 85500181101. 216 105 (540 1190191)619- 

8015 1900015, ...,১, 1196 ৪0002] 1905090৩ 61509 001 11) 1106 

10011 091. 

পলের এই বিশ্লেষণের পর থে.ক ভাষাতাত্তিকেরা ভাষ। সম্পর্কে এই 

নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলেন যে, মানুষের মুখের কথাই হল ভাষা, 
ষে মাতৃভাষা যানুষ সাধারণ ভাবে সামাঞ্জিক সম্পর্কের মধা দিয়েই 

শিখে থাকে । এখন থেকে পণ্ডিতদের বিবেচনার বিষয় হল ভাষার 

এই কারধকর ভূন্মিক। এবং ভাষা কেন পরিঝতিত হয় তার কারণ সমুহ 

নির্ণয় করা । এ সম্পর্কে 760002100 17১20] তার 1১810210)161) 

067 ৪71901)56501016০ (1880) গ্রন্থে বিস্তাগিত আলোচনা 

করেছেন। পরবতাঁকালে ভাবাতাত্তবিকদের দৃষ্টি মৃত ভাষা অপেক্ষা 
জীবন্ত ভাব! সমূহের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছে । 

১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভাষ। সম্পর্কে নিয়োক্ত দারণাবলী ভাষা- 

তাত্তিক তত্ত্বের ভিত্তি ভূমি রূপে কাজ করেছে। 

১। সমস্ত ভাষাতে তাদের ইতিহাসের প্রতোকটি কালে ভাষায় 

ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে, এই পরিবর্তনের ধারাই হল অনু- 

জন্ধানের বিষয় । 

২। এঁসমত্ত পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন ভাবে যেন তেন প্রকারে ঘটে 

না, এই সব পরিবর্তন বু ব্যতিক্রম থাক। সত্বেও আশ্রধরকম ভাবে 

নিয়মিত? এ সৰ পরিবঙন এতট] নিয়মিত যে এ সমস্ত নিয়মিত 

পরিবর্তন সধুহের মধ্যে শুংখল। আবিষ্ষার কর! চলে যার ফলে বিভিন্ন 

ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে ভাষা! গোষ্ঠীসমূহ স্থির কর] যায়। 



২৬৬ ভাধাতন্ত 

ভাষার পরিবর্তনে নিয়ম শৃংখলার এই নিশ্চয়ত৷ ভাষার বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের ভিত্তি। 

৩। ভাষার পরিবর্তন ভাষাভাবীদের ভুল, অজ্ঞতা বা অসাব- 

ধানতার ফলে উদ্ভৃত নয়। যদি তাই হত তাহলে ভাষাভাষীদের 
মুখের ভাষার বা ব্যবহারের ভিত্তিতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 9%0০:৫ 
11091151) 10100010919 প্রকাশিত হতে পারত ন।। 

ইন্দো-ইউরোগীপ্ন ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনে যে অনিয়ম এবং 

বাতিক্রম সে সমস্যার সমাধান করেছিলেন কাল ভার্ণার, তিনি ১৮৭৫ 

গ্াষ্টাব্দে লিখেছিলেন, 
17616 00050 05 81016 001 11621018110 : 006 10100161) 15 €০ 

9170 081. ০ 6%:06001010 %/10)000 ৪ 1015. 

কাল ভার্ণারের স্বরাথাত সম্পকিত তত্র কথা! আমর! পূর্বেই 

আলোচন। করেছি যা" '৬6101)615 [2৮ 01 &১০০611৮ নামে খ্যাত। 

ধ্বনি পরিবর্তন স্ুত্রে'র ব্যতিক্রম খুঁজতে গিয়েই “সাদৃশ্ঠগত পরিবর্তন? 
(10810951021 018201010 ) এবং 'কৃতধণ শব্দ' (90110%1099 ) 

এর দিকে ভাধাতাত্বিকদের দৃষ্টি আকৃ্ট হয়। সাদৃশ্গত ও কৃতথণ 
রূপ সমুহ ছাড়। “ধ্বনি পরিবর্তন স্থত্রের নিয়রূপে ব্যাখ্য। করা যায়। 
(ক) (01169190100617065 11) (1) 161016961018019105 01 ০6:0817) ৬০1৫9 

11 56612] 19817002095, 

কয়েকটি ভাষায় কিছু শব্দে সমান্তরাল ব। সমরূপ সমুহ । 
(খ) 0০6109511) 012810£65 10 £6101952008010105 ০01 (106 52006 ০01৫ 11) 

(176 16০09105 01016 5817) 181)819£6 59091860 ০৮ এ 1061100, 

01 01106. 

কোন ভাষায় সময়ের ব্যবধানে শব্দ মধ্যে কিছু পরিবর্তন । 

ধরে নেওয়া হয় যে ভাষাভাষীদের উচ্চারণ রীতিতে কোন পরি- 

বর্জনের জন্তে একটি বিশেষ “ধ্বনি ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হওয়ায় এ 
পরিবর্তন ঘটেছে । 



কালানুক্র মক ও তুলনামুলুক ভাষাত ত্ ২৩৭ 

(1১19 61191786 (1) 876050 ৩৮০: ০০০71000৩ 01 0186 “50৮00% 10 

55960019115 111৩ 3810) 101)0116110 5111710010,38175, 

এ পরিবর্তন, প্রায় একই ধ্বনিগত পরিবেশের মধ্যে এ ধ্বনির 

প্রতিটি উচ্চারণকে প্রভাবিত করেছে । 
(2) 00618150 ড10)10 ৪. 10810081217 57081 0 0006 

10010 2. [0910100181 0181900 01 £0017 01 0181606, 

এ ধ্বনি পরিবর্তন বিশেষ সময়ের, বিশেষ ভাষা বা উপভাষার 
মধ্যে কাষকর। 

(3) 585 1000 11066706150 »/100 ০ 2109 10011010061 0 

(9০0915 5001) 85 17062.10178) 1)0100109) ৪৫০, 

এ পরিবর্তন কোন প্রকার অ-ধ্বনিগত কারণ যথা অর্থ, সমধ্বন্যাত্বক 

ভিন্নাথক শবের কারণে ঘটেনি । 

১0100 01)810863 0101806 ৪9 1008993195, 111216017), 2100 819008) 

81061801015 10111) ৪ 081000181 121050956 ০7 0191906, 800 

%/101)10 &, 78101011181 70611090 ০01 01009, 90000 01)21095 19 

106101)61 1170160 1001 1)617960 ৮5 66৪60175 ০ 106210108, 1001 

05 006 00175010905 01)01096 ০1 10011011815. 

ধ্বনি পরিব্ন বিশেষ কোন ভাষা বা উপভাষায় বিশেষ সময়ে 
বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির ব্যাপক, একই প্রকার ক্রম পরিবর্তন । 
ধ্বনি পরিবর্তন অর্থের বৈশিষ্ট্য ব। ব্যক্তি বিশেষের সচেতন প্রয়াসের 

ফলে সাহাধ্য বা বাধা প্রাপ্ত হয় না। 

উপভাষাতত্ব বা ভাষাতাত্তিক ভাগাল ( [41005015110 
(90619])0$ ) 

১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯২৫ শ্রী্টাব্দের যধ্যে বিভিন্ন ভাষার, 

ইতিহাস ও ক্রম বিবর্তন খার। বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি তথ্য স্পট 
হয়ে উঠল তা হল এই যে বিভিন্ন “919005810 1,8055859” বা 

আধুনিক ভাষ। বিশেষ এঁতিহাসিক কারণ বশত: উপভাধা থেকেই. 
উদ্ভৃত হয়েছে । উপভাধা আধুনিক বা চলিত ভাষা সমূহের রূপ বৈচিত্র্য 



২৬৮ ভাষাততত্ 

বা বিকৃত রূপ নয়। যার ফলে ১৮৭৫ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে 
অনেকগুলে। ভাষা ও উপভাষ! জরিপ করা হয়, এবং উপভাষ! বিশ্লেষণ 

পদ্ধতিও উন্নত হয়ে ওঠে । কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জরিপ হল, 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 090159 90191 এর 901801781185 065 
06500561851) 7২6801)9১ ১৯*২-১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দে ]8]95 30111511010 

এর 41195 1800008561006 06 19 চ787)08১ ১৯০৩ শ্রীহাবে 911 

€0801809 031191901) এর 17705511500 ১01৪ 01 70019, ১৯২৮ 
খশষ্টাবে 1. 180916 এবং 4. 700 এর ১0780140710 ১8011911285 

1691161) 0 005018৮1617. 

গুত্রনাবিচা ত্র (01001001105) 

১৮৭৫ খশীষ্টাব্দ থেকে ১-২৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 42109109005" শা স্ত্ররও 

বিশেষ বিকাশ ঘটে । বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি বিচারের জন্তে ধ্বনি 

বিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বূপে গৃহীত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
“]1005108010108] 19100061010 £55090180100  ভাষাতত্তববিদ 

01৫০ 39191501॥ এর পরাধর্শ অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক বণমালার 

উদ্ভব করেন যা সমস্ত ভাষার বিচিত্র ধবনি সমূহের প্রতীক রূপে ব্যবহার 
করা যায়। এই লিখন প্রণালী [36101 9৯/99 এর “51০8.” এবং 

108110%/ [২01210” বর্ণমাল। ভিত্তি করে স্থির কর! হয় । আন্তর্জাতিক 
ধ্বনি লিপিতে ছাবিবশটি বিভিন্ন স্বরধবনি এবং বায়ান্নটি বিভিন্ন 
ব্যগন্ধবনি প্রতীকের ব্যবস্থা রয়েছে। 

ভণযাতত্তের ক্রম বিবঙন ধারা চাল'স এফ হকেট 42107509867 

পত্রিকায় ( ৬০] 41, 150 2, 1965) ১০0০. (01181085" নামক 

একটি প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন, 
০০ 2 70018919 1786. 0 021০0618, 911 ড111120 1091065 

0611610০0 21) 8৫01695 (0 110৩ /৯518110 ১9০91569, 11 1101) 

0০০0815 পর 09559561072 1029 31706 16109986019 ০০০1 

1021190 83 0186 9015 01521 50206106100 0 0005 101108771617(91 



কালানুজ্রমিক ও তুলনামুলক ভাষা তত ২৬ 

89501019610] 01 00 90121081910 150১0. ৬/৩ 1085 10500 

৪019 056 0090 ০৬০1 09 116 11101) 91 000৩0 [11180150109 -. 

1176 5691 175, 10 10100 80068150 1] ৬6106180010 

$81902187710 067 615160 [,901613 01816190880. 11105162061 (০ 

91096581%০ 3061095 ০ 4] 96915 9801)...01106 03 ঠা5 0০ 0185 

[00951110108 [00110811010 01 [61011)200 ৫06 99105511195 (0113 

06 11780191100 06620617815 ৪110 (1161) (0 10510, 10010951093 

০৮(80(10 51700018769... 

17656706610 10509008655 

না)০ 051 170152100171071610 5/25 01)156 ০৬৮ 911 ড/111191) )01165 

2120 50176 ৮/18112121, 05 ৯ 0098110801)1, 1851)103 হুং৪51, 

08006 01117] 2110 2719107 8010.--016 1001)0615 01 136 ০0]7- 

[0212155 17011,00 110515660 01080 17 5010)6 11051210069 09৩ 155610 

70120065 ৮৮০19 ০9০ 50015 270 101 71590101105 101 6180. 91৫. 

০০] 0101 1702 61981106005 839010105 01080, 2 30106 6211161 

(17) [961719108 ৬/10) 100 ৪01515176 9/111050 65৬10600৩, (116 

01৮2156 12106095৩ 91)09%11]6 1106 16561710161065 ৮/6:5 81] 0106 

[21015118806 

06 16200181115 1851)0076513. 

17৩ 56০০000 01681 (1010081) 85 2018150 17 (()5 1870,5-* 

ঢা] ৬6101611011] 3 0£102010--.116110210) 9560017,.. 

/৯1150050 [1010,-54808056 1,65141617--5511176117 20701095012 %/016 

চ0110116 2061521% 10 11000-101010680 00170818116 1109019- 

(109...701 10091 (116৮ 1790 €3195510021025 ০%০1019181% [07001 

06115176017 1862, 0050 076 00101511506 5100 (5055 ॥ 

581751011 101050 126 06010 81)1)671650 9০01016101)615 €0010])91108- 

ছা) 11) (106 [91)011010921021 10210 01 ৮1101) 63:8170101639 ৬০1৩ 

6109080 200010176 (0 [01702111715 ০011 65100170010069.., [0 

1892, ৬০1067 01909560 210 11)৮1660 201)0115) 85 ৪. ৪0106 

10] 0901098,0,01%09 16552101) 2 ১) 6%0910081010 ৮/10)000 &, 

1013.) 10 1875 10 1019 28091910716), 119 19%1550 0119 (9 

40067 00050 66 প্র £015 001 11680191109 2 00৩ 09109015100 15 



২৭৪ ভাষাতত্ 

(০ 000 10 + [165101610...0$60 056 6 ০0100960 8190 001)- 

605108 6৯016951010) “500100 1855 ৪010011 ০01 190 6%:051(10129+. 

176 0089801286192) 179190901)6515, 

176 00110 01691 0010008 ৬8৩ 2. 0:00০09৩6 ৪০91001010. 1০0 (186 

[01০9916]1] 10159511060 0% 10105 19009৬615০1 19301790105. ৬$০ 

10118116 ০91] 1640116 01001061010 1)90911)6515+, --71)2 $০1001915 

৮/1)0956 127065 ৮/০ 29909০01206 ৮)1118 0116 (11110 01520 11010081) 

816 010 61010610015, (10098181) 1004 8/:০11151019, 76101102150 06 

9811591016১ 1,5010910 31090129610, [19210161 ব্য01065, ৫৬210 

98911, 1100121 ১. 710615105, 800 1২০91181) 91:00501), 

1161৩ ৮/676 89150 1016101010615--11) 50106 ৮429 [161719 ১6৩1, 

1) 01065. ]. 39000011) 06 ০০010571985 8100 1015 510061)1 

ব1)00191 11105255/5101, 1176 1950 10781760 990 [0109 111) 

[0101061076০ 2.3 61] 85 1879, 

গ্রন্থ পঞ্জী 

€010981163 0. ছ165, 1.11780115)005 0106 50009 01 1-810£09,69, 

0110 65757501), 1:81)800986, 105 189010, [06৬61091)1061) 2100 01111). 

সপ গাজ। ররর 



অষ্টম অথা।য়া 

কালানুক্রমিক ও তুলআামুলক ভাষাতত্ব 

ভাষাতত্তের তিনটি প্রধান পদ্ধতি, বর্ণনামূলক (055011011৮9, 
৪510110101০) কালানুক্রমিক বা ইতিহাসমূলক (10150011025), 

01801101910) এবং তুলনামূলক (00100108120) পদ্ধতি । বর্ণনা- 

মূলক পদ্ধতিতে একটি ভাষ। বা উপভাধার ।ভাষার সমাঞ্জিক ব' 
আঞ্চলিক বৈচিত্র্য) বর্তমান পধায়ের বা বিশেষ কোন পর্যায়ের 

'ভাষাতাত্তিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশ্লেষিত হয়। কালানুক্রমিক বা 
ইতিহাসমূলক ভাষাতত্তে ভাষ। বা ভাষা সমুহের উদ্ভ ও বিকাশের 

ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়াসে সময়ের বাবধানে ভাষা সংগঠনের 
পরিবর্তন ধারা পর্বেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কর। হয় । বৃটিশ ভ।ষাতত্তৃবিদ 

আর, এইচ, রবিনস্ এর ভাষায়, কালান্ুক্রমিক বা ইতিহাসমূলক 
'ভাধাতত্ব হল, 

হ719101195] [11050150199 19 (1১6 30009 ০0 1105 06৬6101917)709 

1 12080098855 11) 0১৩ ০০15৩ ০6 (1100৩, ০01 (135 ড/295 118 

ড/1101) 1810800965 01081080 001) [9০11090 (০ 01109, 8170 ০1 

91101) 018817503, 0০961) 90065105 0105 19115098959 2100 91010) 

[10917), 

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে এ কখ। স্পট হয় ঘে ভাষার ইতিহাস 

"পুনর্গঠনের প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে ভাষা সংগঠনের অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি 
রূপ ও বাক সংগঠনের পরিবর্তন ধারার বর্ণনা । কোন একটি 

ভাষান্প স্তুতীত রূপের যথাযথ সংগঠন করতে হলে এ ভাষার সঙ্গে 

সম্পঙ্কিত অন্যান্য ভাষার তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রয়োজন সে 
কারণেই ইতিহাসমুলক এবং তুলনামুলক ভাবাতাত্তিক পদ্ধতি পরস্পর 

সাম্পকিত । 



২৭২ ভাষাতত্ত্ 

তুলনামূলক পদ্ধতিতে একটি ভাষার সঙ্গে অপর একটি বা 

একাধিক ভাষ'র তুলন। সম্ভব আর বিভিন্ন ভাষার মধো তলনার অর্থ 

বিভিন্ন ভাষার সংগঠনের তুলন 1 ঘেমন বাংল। ভাষার অতীত 

রূপ পুনর্গঠনে বাংলার সঙ্গে নিকট সম্পফিত আসামী এবং উড়িয়! 
ভাষার অতীরূপের তুলন' প্রয়োজন । প্রাচ'ন বা মধ্য বাংলার 

ধ্বনি, রূপ বা বাক সংগঠন পুনর্গঠন করতে হলে প্রাচীন ব 

্ধ্য আপাঙ্ী এবং উড়িয়া ভাষার ধবনি, রূপ বা বাক সংগঠনের সঙ্গে 

তুলনা অপরিহার্ধ। এক ভাধার সঙ্গে আরেক ভাষার সংগঠনের 

যেষন তুলন করা যায় তেষনি একই ভাষার বিভিন্ন সময়ের রূপের 

মধোও তুলন। সম্ভবপর । আধুনিক বাংলার ধ্বনি, রূপ বা বাক 

সংগঠনের ব্যৎপত্তি নির্দেশ করতে গেলে মধা এবং প্রাচীন বাংলার 

ধবনি, রূপ ও বাক সংগঠনের সঙ্গে তুলনামূলক পধালোচন! 

প্রয়োজন । বন্য? কালানুক্রমিক বা ইতিহাসমূলক ভাষাতত্তবে এ 
কারণেই অপরিহার্ধরূপে তুলনামূলক পর্যালোচনার আশ্রয় গ্রহণ 

করতে হয় । তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়া ভাষা! বা বংশগত ভাবে 

সম্পক্কিত ভাষা দমূহের ইতিহাস পুনর্গ ঠন ছরুহ । রবিনস্ তুলনামূলক 
ও কালানুক্রমিক বা ইতিহাসমূলক ভাষাতত্তের সম্পর্ণ সম্বন্ধে বলেন, 

ঘা! 001008101৮5 11116011105 0100 18 ০01706810৩0 101) 00]011- 

হাঠা)ঠি হিণা? টো120016 1001705 01 ৬16৬/.-.6৮০ 01 [801৩ 

010816106 1810609599, 200, [10916 85510518115, 1010 075 00601 

2া)] 16010010095 20101102616 19 5091) 0017710911901)5. 

11500110581] 111511151105 096 ০0110211301) 19 111)1660 (0 191)£02.29$ 

7১101) 119 702 12851060 29 5000651৬6 50516 01 ()০ 56০01) 01 £ 

00101105106 506501 001017)101018% ৫1001110601 016 [9110৫ 

(০ 87009 29 09 163016010৩5 01001115658 616০69 0? 

£1901081 010810865, 101 056 00051 70870 11006100101015 10010 

৪. 51616 56156121100, ...০০001991901$৩ 11020150195 15 101100- 

0109115 0101060 11060 00100211501 08560 00 ০0: 10900 10 



কালাস্মক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত ২৭৩ 

৪ ৮16৬ 1০ 10661111556 1)1509110991 £151811015101195 910)0108 0811$- 

00181 18173208069, 8790 00101811901) 0১৩৫ 900) 163622)18280৩ 

০6 (6200165 061৮/52 01651500 18705809555 ড/100000 80৬ 

11500110681 00105105196010799 06125 177৬০1৮6. [0 [01009 210৫ 

/৯10067102, 1015001108] 11000151105 10 1১1১00110981]9  01150064 

001001217801%5 11180190109 [018১৫ &. 09170111200 1019 110 11100015- 

010 8100155 ৫0111090106 1011)6561)01) 061000019-,-.011656 518159 

0010 99100111081 01506110106 11015 01 09101581211 [১1)110109%. 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা গোষ্জীর ইতিহাস 
পুনর্গ ঠনে তুলনামুলক ও কালা নুক্রয়িক বা ইতিহাসমুলক পদ্ধতির উদ্ভব 

ঘটে এবং এ শতাব্দীতে এ শাস্ত্র 40010121860 10171101095 

নামে পরিচিত ছিল। এ পদ্ধতিতে ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে যে 

সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়। হয় সে সব হল, ভাষার শ্রেণী বন্তান, 
ধ্বনি পরিবর্তন, সাদৃশ্যগত পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন, উপভাষাভূগোল 
বা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্রা প্রভৃতি । অর্থাত কোন একটি ভাষার 

ইতিহাস রচনা! করতে গেলে সে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বা 
বিবর্তন ধারার বর্ণনা বস্ততঃপক্ষে উদ্ভবের সময় থেকে ভাষা যে 

সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে তারই 

কালানুক্রমিক বিশ্রষণ । এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য ভব! কোন বংশ 
বা শ্রেণীভুক্ত তা “নর্ণয়, তার বিভিন্ন পরিবর্তন ধারা বর্ণনা ও 

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে হয়। ভ।ষার ইতিহাসমূলক 
পদ্ধতির বিশ্লেষণ ধার। এ প্রকার । 

১৮ -স্৮ 



ভাষার শ্রেণীবিস্তাস 
(1106 01895190900910 ০01 78178108565 ) 

পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার ভাষা আছে এ ভাষাগুলোর 
পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস ছইটি ধারায় বিভক্ত । ভাষ৷ 

সমুহের ব্যাকরণগত বা বূপতাত্তিক শ্রেণীবিন্তাস (100101791951021 

01555190900 ) এবং বংশানুক্রমিক শ্রেণী বিল্তাস (£606810921- 
0৪8] ০1959190901010 ) । 

ভাষাত্র জপতার্তিক শ্রেণীতিষ্তাস 
বাক্যকে ভাষার মৌল একক ধরে, ভাষার বাক্য গঠনে বাক্য 

গঠনকারী উপাদান বা অংশসমুহের অবয়বে যে সব আত্যন্তরীণ বা 

বাহিক পরিবর্তন সাধিত হয়, সে সব পরিবর্তনের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের 
ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষার শ্রেণীবিন্তাসকে ভাষার রূপতাত্বিক শ্রেণী- 
বিস্তাম বলে। 

উনবিংশ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভাষাতাত্তিক পুণ্িবীর বিভিন্ন ভাষা 
সমুহের বূপতাত্তিক ঠ্রেণীবিন্তাসের যে চেষ্টা করেছেন সংক্ষেপে তা 
হল, ৪০121959] ভ্রাতৃদ্ধয় সংস্কংত কে “09158010” বা “জৈবিক ভাষা” 

বলেন, যেখানে প্রত্যয় বিভক্তি সংযুক্তির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল 

“ধাতুর সাহায্যে শদ গঠিত হয় । 40182210 ভাষাকে তার। আবার 
9%0701900 বা সংশ্লেষণাতক এবং £১081/0651 বা বিশ্লেষণাত্মক 

এই হুই ভাগে ভাগ করেছেন । উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রেণীবিন্যাসে দ্বিতীয় 

শ্রেণীর ভাষা সমুহে উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে নিদিষ্ট 'নুল' এর 
সাহায্যে শব্দ গঠত হয়। তার! তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করেন 
চীনা ভাষাকে, &০505% ৬০1) 991)1959] যাকে বলেছেন “ব্যাকরণ 



ভাষার শ্রেণী বিন্যাস ২৭৫ 

সংগঠনহীন ভাষা” । ৬০০ চ00090100 সংস্ক.ত ও চীন! ভাষাকে 

ই কোটিতে এবং অন্যান্য ভাষাকে মধ্যবর্তী শ্রেণীভুক্ত করেছেন। 

৯0101910076 অর্থ ও রূপ এই সভ্ুই বিপরীত্ড উপাদানের ভিত্তিতে 
ভাষার তিন প্রকার শ্রেণীভদ করেন, 

(ক) 150150178 ০1 ৮০5101008), ব্রিশ্রিষ্ট বা অবস্থানিক 
ভাষা, যেখানে শব্দের অবন্থান ভেদে অর্থ এবং পারম্পরিক সম্পর্ক 
নির্ধারিত হয়। চীন! এবং ইংরেজী ভাষা এই শ্রেণীর | 

(খ) /১558109010980005, যৌগিক ভাষা, যেখানে অপরি- 

বর্তনীয় ধাতুকে, প্রতায়াদি থেকে পৃথক করা ঘায় এবং তার অর্থ 
বোঝা যায়। বিশেষ প্রতায়াদি দ্বার! সম্পর্ক নির্ণাত হয় । তুকাঁ, 

সোয়াহিলি তাষিল, কোরিয়ান এই শ্রেণীর ভাষা ৷ 

(গ) 1715য19981, সাধ্রিত ভাষা, পরিবর্তনীয় ধাতু, যার সঙ্গে 

অর্থ এবং গঠনকারী উপাদান সমুহ মিশ্রিত হয়। যথ। সংস্কত, 

আরবী, গ্রীক, লাতিন । ম্যাক্সমূলার এবং ছইটনি ভাষার এ তিন 
শ্রেণী বিহ্যাসকে সমাজ সংগঠনের তিনটি স্তরের সঙ্গে সমান্তরাল 

বিবেছন! ক'রে, বিশ্লি বা 150181178 ভাষাকে সষাজ বিবর্তনের 
পারিবারিক ত্তরের (0119 5185০) সঙ্গে, যৌন্কি বা 222101791- 

15 ভাষাকে যাযাবর স্তরের ( টি 0189010 91259) এবং সাধিত ব। 
[715%10172] ভাষাকে পশ্চিম ইউরোপের উন্নত রাজনৈতিক সুরের 

(7১০91161651 909৪ ) সঙ্গে সম্পকিত করেছেন । আমেরিকার রেড 

ইঞ্ডিবানদের ভাষার জন্য অশর একটি শ্রেণীর উদ্ভব করতে হয়েছে 

কারণ এ ভাবা গুলি পুরোল্িখিত কোন শ্রেণীতেই থাপখায় না। ৫ 
কারণে এ ভাষালমুহকে 01555001150 বা [00010018018 

অর্থাত সংহতিমুদক ভাষ! শ্রেণীর অন্তভুক্ত করা হয়েছে । একটি 
মেক্সিকান ভাষার জন্য এই শ্রেণী চালু করেন ৮০] লু 91060100॥ 
তিনি মেক্সিকান জাজটেক ভাষার একটি শাখার জন্য চ1951002] এবং 
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£১8£10009009 থেকে স্বতন্ত্র [90010201808 বা সংহতিমুলক, 

ভাষ! শ্রেণীর উদ্ভাবন করেন। প্রায় স্গগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে 
চেষ্ট। করে একের গর এক 01521010, [001:281010, 91001১6610১ 

4৯102150051, 150190106 বা 1১০51010081, 495100110811105, 

ঢ16%10189] বা 1100830101091, 1১019551011)606 বা [00010018- 

11186, 1410119550072110 শ্রেণীর উদ্ভব করেও পণ্ডিতের বাক্যগঠন 

রীতি অনুযায়ী বা রূশতত্ব অনুযায়ী পুথ্িবীর ভ।ষ' সমূহকে সন্তোষ- 

জনক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
2:21750256 (1921) গ্রন্থে 2814 ৯9017 লিখেছেন, 

৬৬1) 10 00165 (09 (105 20109] 185 01 019.551908 (101 

ড/০ 00 0181 96 118৬6 170 685 1080 ০ 04561. ৬৪11005 

01855100201915 102৮5 06610 508695060, 800 (095 81) 

001015817 61৩10:61015 ০0 81019. ৬০ 1)09116 [0109৬1065 $8,115- 

9001%-. 017 ৬1081 09519 5119]1 96 0195580924৯ 1808086 

51)09%/5 05 5০ 1081) [9০915 (18 ৮০ 108% ৮/611 ০৩ 0052150. 

/100 15 0116 0010 ০01 ৮12%/ ০000105 2 98001215, 1019 

09106610005 00 56061211265 0010 2 57181] 100100619৫1 

56150060. 19110008065. 7:09 (৪10 89 115 50100 008] 01 ০001 

0)8061181, 18010, /১0%010, 10110151), 01710655, ৪10 [90101)8709 

7517)0 ০0: 9198% 85 20 2.6 1197181)0, 15 00 ০০1 

৫1523161. ৬/০ 119৮৩ 20 [1810 (0 895012)6 (1881 & 51101011705 

01 05001০ (5059 %/111 ৫০ 611০ 50000161060 (:6 16৮ 1810202- 

565 1069161 100176 002 6 216. 00016 17771000120615 1765169- 

160 10. 071)11019 005 5010109 018/11)8 001 &, 5100]013 (০0 01)018 

19১ 05210 00৫ 010017080৫6 11100801505, 

ন065 15 89035110101 171651301015 ৪০০৭৮ & 120০1190 ০0 

01859108096100 11981 5041 05 ৬100 (০ 05155, 715116650, 589, 

৮১ 0017005০ 800 18110, ০1051215 %/1026 10 00105610110] 

০৪ 9০99 (1015 0০910, 200 001095%5 ৪৬০৮10105 ৩156 1069 

৪ “(1810918101091 1%0০6, ৮ 16105 1095 21196 116 5111 
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0০018 01839160810) 01180899886 1060 212 *150190716” 

8০7 20 44888101011091105” ০000, 220 20 41101501108, 

21000. 90106500155 (06 151801988 901 (0০ 4১006110812 

[0019105 215 10805 [0 51128016 ৪1008 85 2 10100001101 

12010 “100155%7111600” 16971--:80810 0০ 016 85010010901 

121909865...11) 27৮ 09896 1015 ৬1৮ 1010011 [0 89911) 211 

001) 128050295 (0 016 01 01161 ০1 (10652 21001)9,. .:./৯ 

121060266 109% ০৩ 0910 88510110806 8100 10916001৩, 01 

1016011৬0 2100 [00195%0260, 01 6৬61) [99155901006110 200 

15919810105, 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পই হয় থে উদ্ভব ও বিকাশে 

সম্পর্কহীন ভাষ। সমুহুকে বাকা গঠন রীতির বৈশিষ্টোর মিল বা 

অন্নিলের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীত বিন্যস্ত করার প্রয়াস পশুশ্রয্ন মাত্র । 

প্রকৃত শ্রেণীবিন্তাস কেবল মাত্র ভাষা সমুহর উদ্ভব ও বিকাশের 

সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবেই সম্ভবপর । 

ভাষাব্র বংশালুক্রমিক শ্রেণীবিন্যাস 

পুথ্থবীতে প্রায় তিনণত কোটি ম'নুষের মধ্যে প্রায় তিন 
হাজার ভাষ! প্রচলিত রয়েছে, এই হাজার হাজার ভাষ। একটি 
মাত্র আদি ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়নি । বিভিন্ন ভাষ! পুধিধীর 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানব গোষ্টীর মধ্যে পুথক পুথক 
ভাবে উদ্ভুত ও বিধতিত হয়েছে: এই তিন্ হাজার ভাষ। প্রায় 
ছাবিবশটি ভাষা বংশে এবং আরো বহু শাখা বংশে শ্রেণীবদ্ধ । 

ভাষার এই বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিশ্তাস কর! হয়েছে বিভিন্ন ভাষার 

উদ্ভব, বিকাশ ও পার্ম্পরিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্ঠের ভিত্তিতে । বিভিন্ন 
ভাষার সংগঠন অর্থাৎ ধবনি, রূপ ও বাক সংগঠনের সাদৃশ্যগত প্রাথমিক 

সুত্র ধরে ভাষাসমুহের অতীতরূপের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পুনর্গ- 

ঠনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাবাগুলোর গোত্র বিভাগ করা হয়েছে। 



২০৮" ভাবা তন্তু 

এ পর্যন্ত যে ছাবিবশটি ভাধাগোষ্ঠী বা বংশ নিদি্ই করা 
হয়েছে সে সব ভাধাভ।ষীদের প্রায় অধিকাংশই হল ইন্দো- 

ইউরোপীর ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত । ইন্দো-ইউরোপীয় ভাধাগোষ্টার 

১৩২টি প্রধান ভাষা-বাবহারকারীর সংখ্যা! ১৩০ কোটি মানুষ, তার 

পরেই হল চীনা-তিব্বতীয় ভাষা, প্রায় ৭০ কোটি মানুষ এই ভাষা 
গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত। পুধিবীর বিভিন্ন ভ'ষা গোষ্ঠীয় মধ্যে ইন্দো- 
ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের বিশ্লেধণ অধিক হয়েছে; তার 

কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধে:কর কাছাকাছি মানুষ এই গোষ্ঠীর 
কোন না কোন ভাষার ব্যবহারকারী, পৃথিবীর সব কয়েকটি মহাদেশেই 
এই ভাষাগোঞ্টী প্রচলিত, এই ভাষাগোস্টীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষার 

অতীত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে বেশী, এই গোষ্টীর 
ভাষাভাষীর] পৃথ্থবীর স্থুদভ্য ও শক্তিমান জাতি, সর্বোপরি এই 

ভাষাশেোষ্ঠবর বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ভাষাতত্র্রে উদ্তব ও 

নিকাশ হয়েছে । নিম্নে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষা গোষ্ঠীর 
সংক্ষিপ্ত তাপিক৷ দেওয়া হল, 

ইন্দো-ইউর্লোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠী 
রোমান্স--ফরাসি, স্পেনিশ, পতুগীঞ, ইটালিয়ান, রুমানিয়ান। 

ল্লাভিক_-চেক, ল্লোভাক, পোলিশ, রাশিয়ান, ধুলগেরিয়ান। 

জার্নানিক--জার্দান, ইংরেজি, ডাচ, ফ্রেহিস, আইসল্যা্ডিক, ড্যানিস, 

নরওয়েজিয়ান, স্ুইডিস। 

কেন্টিক__ আইরিশ, হাইল্যাণ্ু, স্কটিশ, ওয়েলশ, ব্রেটন। 

বান্টিক--লেটিশ, লিথুনয়ান, প্রাচীন এশিয়ান। 

হেলেনিক-্গ্রীক উপভাষা সমুহ এবং প্রান এটিক। 
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আলবেনিয়ান--আজলবেনীয় । 

আরমেনিয়ান-- আরমেনীয় । 

আর্ধ-বাংল!, আসামী, উড়িয়া, বিহারী, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, 
সিন্ধী, পাঞ্জাবী, উদ, রাজস্থানী, জিপ.সী, সিংহলী। 
ইরাণিয়ান- ফাসি, কুদ্দিশ, পশ তু, বালুচি। 
হিট্র-_বর্তমানে অবলুপ্ত। 

উত্তলালিক ভাষা গো্ঠী 
ফিনে!-উগ্রিক শাখা 

ফিনিশ, এস্বোনিয়ান, ল্যাপিস, ম্যাগিয়ার, ক্যারেলিয়ান, 

মোর্দভিয়ান, চেরমিশ এবং পারমিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, লুদিয়ান, 

ভেপশিয়ান, লিভোনিয়ান, ইনগ্রিয়ান, ভোশিয়ান । 

নেনেটস্ শাখা 

বাস্ক ভাষা গোষ্ঠী, 
হেমা সেমটিক ভাষা গোষ্ঠী 
সেষেটিক শাখা, আরামিক, ফোয়েনেশিয়ান, হিক্র, আরবী, 

ইথোপিয়ান এবং আবিশিনিয়ার কয়েকটি উপভাষা | 

হেঙেটিক শাখ!-_ইজিপশিয়ান, বারবার এবং চুশিতে। 

ভুডানিস এবং বাণ্ট, ভাষা গোষ্ঠী 
স্ুভানিস-_ হেষেটিক শাখার দক্ষিণ পশ্চিয়ে শ্রাফ্রিকান ভাষাসমূহ 

বান্ট... স্ুডানিস এর দক্ষিণে আফ্রিকান ভাষা সমুহ । 

যথা-_ পুগাণ্ড1, সোয়াছেলি, কাফির, জুলু, তেবেলে, ম্ুবিয়াঃ হেরেরো 

তার্কা-টার্টার তা এলাটাক্ক গোষ্ঠী 
তুকীঁ-তুকাঁ, তাতার, কিরগিজ, উজ্ববেগ, আজারবাইজানি। 



২৮৬ ভাষা তত 

মাঙ্গোল-_ 
চীন] তিঝ্ত্রতী ভাষা গোষ্ঠী-চিন।, সিয়াহিজ। 
তিবেতো। বার্নান- বাত্সিজ, বোড়ো- নাগা _কাচিন, লোলে, 

মালস্রপলানিশিয়ান ভাষা গোষ্ঠী 
ফরযোজান, জাভানিঙ্জ, স্গানিজ, মাছুরান, বালীনিজ. মাদা- 

গাক্করে, মালয় বিসায়া, তাগালগ, মালাগানি, মালেনেশিয়ান, 

মাইক্রোনেশিয়ান, পলিনেশিয়ান । 

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী 
তামিল, শ্লালায়ালাম, কানাড়।, তেলেগু, ব্রাহুই, যুগ, 

মোন খের। 

রেড ইঙ্িযান ভাঙা গোষ্ঠী সমুহ 
ঞ্রালগোনকুইয়ান শাখ', ইরোকোইয়ান শাখা, মুস্কে,গিয়ান 

শাখা, সিউয়ান শাখা, ৬টে। আজটেকান শাখা, এক্ষিমো শাখা, 

এথাবাসকান শাখা, 

তুমরিকায় শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনের পুৰে আদিম অধি- 

বাসীদের মধো যে অপংখ্য ভাষ। প্রচলিত ছিল সে দব তথাকথিত 

রেড ইণ্ডিয়ান ভাষাগুলিকে ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দে জে, ডন্লিঈ, পাওষেল 

মোট ৫৪টি ভাষা বংশে শ্রেণীবদ্ধ করেন ! অন্যদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 

স্যাপির ভাষ! সংগঠনের সারশ্যের ভিত্তিতে আমেরিকার আদিম 

ভাষাসমূহকে এই ছয়টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন, এস্কিমো-এলে উট, 

না-দেন, এলুগোনকিন-ওয়াকাশান, হোকান-পিউয়ান, পেনুশিয়ান, 

আজতেক-তানোয়ান। 



গুতরনিপত্রিত্রতন 
( ৯০৪0 01)8009 ) 

ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে ধ্বনি পরিবর্তন বা ধ্বনি পরিবনের 
বিবর্তনধারা নিরূপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভাষার পরিবর্তন মুলত; 

ধ্বনির পরিবর্তন । ভাষা যে পরিবতিত হয় তার প্রমাণ সাহিত্যে 

দেখা যায় । অর্থাৎ ধ্বনি পরিবতনের উদাহরণ সাহিত্যে পাওয়া 

যায় 

সাহিত্যের পূর্বতন রচনার সঙ্গে পরবতাঁ রচনা সমুহের এবং 
পূর্বতন ভাধা এবং উপভাষ সমুহের সঙ্গে পরবতা কালের ভাষা ও 
উপভাষা সমুহ তুলনা করলে দেখ যায় ষে সময়ের ব্যবধানে ভাষাও 

পরিবতিত হয়েছে । আমরা যদ্দ বাংল" সাহিদতার কষেকজন কবির 
রচনার ভাধা তুলন! করি তাহলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠনে। কাচ 
পাদ, বড়, চগ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র* মাইকেল ও বনন্দ্রনাথ 

এই কয়েকজন কবির ভাষা তুলনা করলে দেখা যাবে বাংল। ভাষ। 

কি ভাবে পরিবতিত হয়েছে? আমর উল্লিখিত কবিদের বলচন। 

থেকে উদ্ধ-তির সাহায্যে উদাহরণ দেব, 

প্রাচীন যুগ 
কানু পাদ 

আলি এ'কালি এ" বাট রুন্ধেল। 

তা দেখি কাহ বিমনা ভইল। || 

কাহ্ু কহি' গই করব নিবাস 

জে! মন গোআর সে। উদাস || 



ধু তাবাতত্ত্ 

আদি মধ্য যুগ 

বড়, চণীদাস 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে ৷ 

কে না বীশী বাএ ব্ড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন । 

বাশীর শবদে মো আইলাইলেশ রান্ধন |।... 

অধ্য মধ্য যুগ 

ভুকন্দ ঘাম 

বৈশাখে বসন্ত খতু সুখের সময় । 
প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি সয় | 
চন্দনাদি তৈল দিব হয়ায। সহুচরী ৷ 

সামলী গামছ? দিব সুবাসিত করি ॥। 

আস্ত মধ্য যুগ 

ভাররতচন্দ্র 

কথায় হীরার ধার হীর! তার নাম । 

দাত ছোল। মাজা দোল। হাস্য অবিরাম |। 

গাল ভর! গুয়া-পান গাথি মাল] গলে । 

কানে ঝড়ি ঝার রশড়ী কথা কয় ছলে । 
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আধুনিক যুগ 
মাহাকল 

রাশি রাশি কুম্ুম পড়েছে 
তরুমুলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, 

ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দুরে প্রবাহিনী, 
উচ্চ বীচি-রবে কাদি, চলিছে সাগরে, 
কহিতে বারীশে ঘেন এ হছঃখ কাহিনী ! 

ব্রবীক্দ্রনাথ 

প্রথম দিনের ন্্ধ 

প্রশ্ন করেছিল 

সত্তার নূতন আবির্ভাবে-_- 
কে তুমি? 

মেলেনি উত্তর । 

বৎসর বৎসর চলে গেল । 

দিবসের শেষ স্ধ 
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল 

পশ্চিম সাগরতীরে 

নিন্তব সঙ্ধা্যায়-- 

কে তুমি? 

প্লেন উত্তর ।। 

উদাহরণ সমুহ লিখিত ভাষ। থেকে নেওয়া হয়েছে, কারণ লাখত 
ভাষা সুখের ভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও লিখিত ভাষার 
পরিবর্তন মুখের ভাষা থেকে মন্থর গতিতে হয়, লিখিত ভাষা! 



*৮৪ ভ।ষা তত্ত্ব 

কতদুর পরিবতিত হয়েছে তা এ উদ্ধংতি সমূহ থেকে স্পট বোঝ! 
যাবে। ভাষার এই পরিবর্তন পদ্ধতি একই বংশ থেকে উদ্ভুৎ ভাষ! 
সমুহের সমরূপ সমুহের তুলনা মুলক বিশ্লেষণের মাধামে প্রতাক্ষ 
করা সন্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে পগ্ডিতেরা কি পদ্ধতিতে এই 
পরিবন তুলনা মুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতেন গামর' 
তা দেখাব। যেহেতু ভাষার পরিব্তন দীর্ঘসমধ়ের ব্যান্তীতে গটে সেই 
হেতু এই পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে পুত ক্ষ কর! সম্ভব নয়, পরবর্তী কালে 
এই পরিবর্তন ধরা পড়ে। তখন ভাষার পবন রূপ সমুহ বিশ্লে- 
যণের মাধ্যমে এই পরিনতনের স্বরূপ ধরতে পার] যার। 

উনবিংশ শতাব্দান পপ্রথমার্ধে পগ্ডিতেরা জার্ানীয় এবং ইন্দো 
ইউরোপিয়ান ভাষাগুলির মধো ধ্বলিগত মিল সমুহের তালিকা 
প্রণয়ন করেন, যার ঘলে তার] কিছু উপাদান দেখতে পান যেগুলোর 

মধ্যে একই একার ধবনিগত সম্পর্ক ( 0100100 [0110179110 ০07- 
€1911079 ) রয়েছে, এই তালিকা নিম্নরূপ : 

১। অন্যান্ত ভাষার অঘোষ স্প্& ধ্বনি সমুহ জাম্ানীয় ভাষার 
ঘোষ ওদ্ম ধবনি সমুহের সঙ্গে সমান্তরাল (08181161), 

০-- লাতিন 269 : ইংরেজি 009; লাতিন 11505 : ইংরেজি 
751) ; লাতিন 70819 £ ইংরেজি 901 - 
0) লাতিন 065 £ ইংরেজি 08:০৩ ১ লাতিন (50015 ইংরেজি 

0110: 

00 লাতিন ০0000 £ ইংরেজি 0000150 ' লাতিন ০8081 
ইংরেজি 182৫ ; লাতিন ০০118 : ইংরেজি 101 : 

২। অন্যান্ত ভাষার ঘোষ স্পট ধ্বনি সমুহ জার্নানীয় ভাষার 
অঘোষ ধ্বলি সমূহের সঙ্গে সমান্তরাল । 

০-.০ গ্রীক 191/0819 : ইংরেজি 116101 
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-- লাতিন 00০ : ইংরেজ (০; লাতিন ৫609 £ ইংরেজি 

(09090), লাতিন ০৫616 £ ইংরেজি 6৪ ; 

৮--1 লাতিন £া৪1)010) £ ইংরেজি ০010 ; লাতিন 89005 £ 

ংরেজি 8117 ; লাতিন 8291: £ ইংরেজি ৪০06 ; 

৩। অন্যান্য ভাষার কিছু মহাপ্রাণ এবং উক্ম ধবান (1615%95 
০6197110109 [1)00-1801009217 ৮০91090 89101158665) জার্ন।নীর 

ভাষার নোষ স্পট এবং উদ্ম ধ্বনির সঙ্গে সমান্তরাল । 

সংস্ক'ত 0]. গ্রীক 0 লাতিন £ জপ্লানীয় ০, ৬, সংস্কত 01021 £ 

1017 গ্রীক 01)6109 £ লাতিন চিত; ইংরেজি 6681; 

( আমি সহা করি ) সংস্কত ৮1015 218 £ প্রীক 01018 2:06, 7 

লাতিন 15801; ইংরেজি 01010121 1 

স্ক,ত ৫1, গ্রীক 1), লাতিন £ জার্নানীয় এ, 

সংস্কত দ্ধ 17 £ £ সে রাখে, গ্রীক 016 2 5০ : আমি রাখব, লাতিন 
[5০1 আমি করেছিলাম, সংস্কংত 07801) মধু, গ্রীক 10)600 মদ, 
ইংরেজি 7068৫, 

সংস্ক.ত 10090111917, লাতিন 17601015 £ ইংরেজি 7010 

স্ক'ত 1 গ্রীক 10) লাতিন 1), জান্পানীয় £ 

সংস্ক.ত 11917591), ইংরেজি 20059, সং্ক,ত %৪178.0 লাতিন ৬121 

প্রচীন ইংরেজী ০920, লাতিন 195015, প্রাচীন ইংরেজী 516501 

উপনোক্ত উদাহরণ সমুহ ২851 এবং 0110000 জড়ো করে- 

ছিলেন এর মধ্য দিয়ে তারা এটাই দেখাতে চেয়েছেন ঘে বিভিন্ন 
ভাষার মধ্যে এ সব সাদৃশ্য এতই ব্যাপক থে তা আকম্মিক নয়। 

ধ্বনি সমুহের মিল এবং এক ভাষার এক এক গুচ্ছ ধ্বনির সঙ্গে অপর 

ভাষার অপর গুচ্ছ ধ্বনির মিল বা পরিবর্তনের ভিত্তিতেই 2009 5 18 

প্রণাত হয়েছিল । আরও অনুসন্ধানের ফলে যে সব ক্ষেত্রে ধ্বনি সমুহ 



২৮৬ ভাব তত 

সত্রাম্তরাল নয় সে সব ক্ষেত্রে অন্যবিধ শ্রেণী বিশ্তাসের উদ্ভব কর। হয়। 

গ্রীম়ের সুত্র বহিভূতি ব্যতিক্রম সমুহের নিয়রূপ শ্রেণী বিস্তাস সম্ভবপর, 
অন্যান্ত ভাষার অঘোষ ম্প.& 2, 6 ৮ জার্ধানীয় ভাষাতেও 

পাওয়। যায়, সুতরাং অন্যান্ত তাধার £নিয়োক্ত ক্ষেত্রে জার্মানীয় 
ভাষার £ এর সঙ্গে সমান্তরাল, 

সংস্কত ৪90 গ্রীক 850 লাতিন 691, গথিক 15 (হয়) লাতিন 
০81)/09 ( ধরা পড়েছিল ) গথিক 1195 (ক্ষান্ত), 

সংক্কত ৪8 2 : % আট, শ্রীক ০৮০: লাতিন ০০০; 

গথিক 8108৬, এ সমস্ত ক্ষেত্রে জার্মীনীয় 0, 0, ৮-র অব্যবহিত 

পুর্বে অঘেধ উদ্মধবনি 5, £ 1) রয়েছে, শ্রীম যে সব উদাহরণের 

ভিত্তিতে তার সুত্র নিরূপন করেছিলেন এ সব উদ্াহরণে কোথাও 

জার্সানীয় ব্যাপ্তন ধ্বনি সম,হের পুৰে এ সব ধ্বনির অবস্থান নেই । 

কাজেই গ্রীয়ের ধ্বনিগত সাযুজ্যের মধ্যে ব্যতিক্রম থেকে যায় এবং 

সে জন্যেই আর এক প্রকার মিল খু'জতে হয়, ঘা হল এই ফে9, 1 

এর পরে জার্ধানীয় 0, (, & ইন্দো-ইউরোপিয়ান গোষ্টীর অন্যান্য 

ভাষার 0, 0 1. এর সঙ্গে সমান্তরাল। গ্রীমের নু:ত্রর অপর একটি 

ব্যতিক্রম হল এই ঘে কতগুলে। ক্ষেত্রে জার্মানীতে আদি অবস্থানের 

ঘোষ ল্পুঃ্ট 0, ৫, ৪ গ্রীষ্ের সুত্র অনুপারে সংস্কংতের 91, 010, ৪) 

এর সঙ্গে সমান্তরাল নয় বরং 9, 0, ৪ এর সঙ্গে সমাস্তরালঃ এবং 

গ্রীক ভাবায় গ্রীমের স্মত্রানুষায়ী 1011, ৮) 100 এজ মঙ্গে সমান্তরাল 

নয় বরং 7, 6, 1; এর সঙ্গে সমান্তরাল 1 যেখন সংক্কৃতে ০০ : 019 

1) (আমি দেখি) গ্রীকে 199৬/0)0108) ( আমি অভিজ্ঞতা লাভ 

করি ) গথিকে 208-_01%/20 (আদেশ কর! ) প্রাচীন ইংরেজিতে 

১৮৪৫ £ ০9৫81 ( আদেশ কর] ) ইংরেজিতে 061৫1 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হেরমান গ্রাসয়ান দেখালেন ষে, এই ধরণের মিল 

সে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে ব্বর বা দ্বিস্কর পরবতী ব্যঞ্জন গ্রীমের 
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"তৃতীয় বর্ণের সঙ্গে সমান্তরাল । অথাত সংস্ক.ংত এবং গ্রীক ভাখায় 
তুটি অব্যবহিত অক্ষরের শুরুতে ( ৮০ 3৫59655155 95119]59 ) 

মহাপ্রাণ স্প.ই্ ধ্বনি নেই কিন্তু অগ্তান্ত সম্পফিত ভাবায় ত1 রয়েছে । 
যথ। জামণানীয় ০৪৬/০৪--সংক্ক'তে 01: 4108 নয় বরং ৮০ 2 0108, 

আ্ীকে 10115ড1110-নয় বরং 0০%/0)০ এই তথ্য থেকে আরো বোঝ 
গেল যে গ্রীক, সংস্ক'ত ভাষার সংগঠনে দ্বিত্ব রয়েছে, সংস্কৃতে দ্বিত্ের 

ক্ষেত্রে প্রথম ব্যগুনটি দ্বিত্ব হয় &-09: £ (সে দিয়েছিল), ৫5-08 £ 
101 ( আমি দিয়েছিলাম), কিন্ত আদি মহাপ্রাণ ধবনি দ্বিত্বে সাধারণ 

ধ্বনি, যেমন, 2-৫1:28 € (সে রাখে) 05-0192 £ 101 ( আমি রাখি) 

ইত্যাদি । গ্রাসসানের ধ্বনি পরিবর্তন রীতি আবিষ্কারের ফলেই এ 
তথ্য উদঘাটিত হল। 

আলাচিত ধ্বনির মিল বা সম্ানস্তরাল অবস্থান যদি আকন্মিক 

ন। হয়ে থাকে তা হলে তা নিশ্চয়ই ইতিহাসগত কারণে ঘটেছে। 

এই প্রসঙ্গেই একটি মূল ভাব থেকে শাখা ভাষা সমুহের উদ্ভব 
হয়েছে ধরে নিয়ে তুলনামূলক পদ্ধতিতে মূল ভাষাটি পুনর্গ ঠন কর হয়। 
যেখানে সম্পকিত ভাষাগুলোর রূপ এক সে সবক্ষেত্রে মূল ভাষার 

রূপ রক্ষিত ধরে নেওয়। হয়। যেখনে সমান্তরাল অবস্থায় ভিন্ন 

খবনিমূল সমূহ পাওয়? ধায় সেখানে ধরে নেওয়। হয় যে এক বা একাধিক 
ভাষ। পরিবতিত হয়েছে । গ্রীমের সঙ্গান্তরাল ধ্বনি সাম্য হল, 

১1 প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান অঘোষ স্পষ্ট 70,৮15 প্রত 
জাম্পনীতে পরিবতিত হয়ে হয়েছে অঘোষ উদ্ম 7 00, 1 

২। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান ঘোষ স্পট ৮, ৫, & প্রত 

জার্মানীতে পরিবতিত হয়ে হয়েছে অঘোষ স্পষ্ট 0, 6 1 

৩। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান ঘোষ মহাপ্রাণ স্পট 95, 
17, ৪) প্রত্ব জার্মানীতে পরিবতিত হয়ে হয়েছে ঘোষ স্পষ্ট বা উন্ন 

791), 0) 107 এবং প্রত ইতালি 'এবং প্রত্ব লাতিনে হয়েছে? 0, 10 



২৮৮ ভাষাত 

যেখানে জ'মণনীতেও 70, €, [পাওয়া গেছে সেখানে তা ৬, ১ 

| ব্যগ্তন সমুহের অব্যবহিত পরে । প্রাচীন ইন্দে! ইউরোপীয়ান 

অঘোধ স্পষ্ট 0, € 1 প্রত্ব জার্ধানীতে পরিবতিত হয়নি । 

গ্রাসমানের অনুসরণে বলা চলে, প্রত্ব গ্রীক ভাষার ইতিহাস 

কোন একটি স্তরে, অব্যবহিত অক্ষর সমূহের মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথম 

স্পট ধ্ধনিটি তার হহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে । ফলে এই ভাবে 

পুনর্গঠন করা যায়, 

ইন্দে'-ইউরো'পয়ান -স্প্রত্ব গ্রীক -সপ্রীক 

১0108৬/01701009] ১0176/0150109) [ 706৬0701009] ] 
২1010116111 ১11)10)5 21001 0101)6:]01 
২৫101151010 ১110111079 54 

সংস্কতেণ এই ধরণের পরিব্ন হয়েছিল ধরে নেওয়। যায় । 
প্রাটান ইন্দো-ইউরোপিয়ান  0105%৫10০9--সংস্কত চ0:0178 

রি 0176016 :--সংক্ক,ত 09017 

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ধায় সে সংক্ক,তে ৮, ৫, ৪ তে আর 

গ্রীক 0, 07 তে মহাপ্রাণ লোপ পেয়েছিল। তার ফলে এট৷ 

পরিস্কার হয়ে যায় যে, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান 0, 17) 2) 

প্রত্বু গ্রীকে মহাপ্রাণতা হারাবার আগেই অঘোষ 01) 03, 800 হয়ে 

গিয়েহিল আর যেহেতু সংস্কংতে অঘোষতা হয়নি কলে এই সিদ্ধান্ত 
নেয়। যায় যে প্রতু গ্রীকের যহাপ্রাণহানি এবং সংস্ক.তের যহাপ্রাণ- 

হানি স্বতন্রভাবে ঘটেছিল । এ উদাহরণের সাহাধ্যে আমর] বলতে 

পারি ষে একটি ভাষার ধ্বনিমূল সমুহ সময়ের ব্যঘধানে পরিবতিত 

হতে পারে । (006 00010610065 ০01 2, 191760506 216 910)০০ 

(9 1)15601109] 01781156 )। এই পরিবতন কিছু ধ্বলিগত অবস্থার 

মধ্যে সীমিতও থাকতে পারে, যেমন প্রত্ব জার্নানীতে অব্যবহিত পূর্বে 
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অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি খ।কলে 0, ঢৈ 1. পরিবতিত হয়ে £, ঠা, 1 

হয়নি । যথা। 101০9-গধিক 125, গ্রত্ব গ্রীকে 00, 0 

তখনই 2, & | হয়েছে যখন পরবরতাঁ অক্ষর মহা প্রা ধ্বনি দিয়ে 

শুরু হয়েছে। এই ধরণের পরিবর্তনকেই 10006110 010808০ 

বা! '50870 01808, অর্থাত ধ্বনি পরিবন বলা হয় । আধুনিক 

পদ্ধতিতে এই পরিবর্তনকে ধ্বনিমূল পরিবর্তন বা! 10110091010 
01781)90 বল? যায়৷ 

যেসব ধন ধ্বনিগ্ত সামা ব1 সমান্তরাল অবস্থানের ব্যতিক্রম 

সেগুলে। নিম্নোক্ত ছুই শ্রেণীর হতে পারে, 

১। একই উৎস থেকে উদ্ভৃৎ কিন্ত ভিন্ন কারণে ব্যতিক্রম, যথ। 
সংস্কত 09:01181001 এবং ইংরেজী 0101 

২। একই উৎস থেকে উদ্ভুং নয় কিন্ত নিয়োক্ত কারণে মিল) 

ক) আকন্মিক কারণে, লাতিন 0159, ইংরেজী ৫৪৮ । 

(খ) মুল ভাষায় আংশিক রূপতত্ত্গত সাদদৃশ্যের জন্যে, যথা 

লাতিন 1125619, ইংরেজী 17859 । 

(গ) অন্যান্য ইতিহাসগত কারণে, 
যথা লাতিন 09115, ইংরেজী 60181 । 

ফলে ব্যতিক্রম সমূহের সাদৃশ্য গত রূপ সমূহ ঘে নতুন ধ্বলিগত 

সম্পর্কের প্রয়োজনীয়ত। ব্যাখ্য। করে, তা হল, 

১) ভ্রান্ত ব্যৎপত্তি সমুহ দূরীকরণ । 

২। মুল ভাষার রূপতান্তিক সংগঠন বিশ্লেষণ। 

| ধ্বনি পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্ত ভাধাতাত্বিক পরিধর্তন 

বিশ্লেষণ । 

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের মনে করতেন যে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়মিত 

এবং তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই সে কারণেই তখন বল হত থে 

*[9110116610 185/5 118৮৩ 100 6907901005)” বস্তুতঃ 1৪৮ এর 

১৯. 



২৯৩ ভাষা তত 

যথার্থ অর্থ হল নিয়ম বা সুত্র নয় বরং ধ্বনি পরিবর্তনের কিছু ইতিহাস- 
গত ঘটনা । প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় হল সম্পকিত ভা! সমুহের একই 

প্রকার বা সমান্তরাল ধ্বনি সমুহ এবং তার ব্যতিক্রম সমুহ । কাল" 
ভার্ণার ব্যতিক্রম সমুহের কারণ ব্যাখ্যা করিতে সমর্ণ হন, তিনি 
দেখালেন যে, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানের € জার্নানে 00 না হয়ে 

এ হয়েছে, যথা, লাতিন 7806, গণ্থিক 9৫91, প্রাচীন ইংরেজী 
10091 

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভার্ণার দেখাতে সক্ষম হলেন যে, যেখানে 

জার্নানীয় ভ।ষায় ব্যতিক্রম ৮, ৫, & রয়েছে, সেখানে সংস্ক'ত এবং 

গ্রীকে (এবং সে কারণে সম্ভবতঃ প্রাচীন ইল্দো-ই উরোপিয়ানে ) [0 
€, £ এর আগে একটি স্বরাঘাতহীন স্বরধবনি ব৷ দ্বিন্বর ধ্বনি রয়েছে। 
সংস্কৃতি 2108, গ্রীকে 0802, প্রাচীন জার্্নীয়তে 89৫৩1 
তুলনীয়, সংস্ক'তে 01080, শ্রীকে 01015:092, প্রাচীন জা্ধা- 

নীয়তে 019:0181, তেমনি সংস্কংতে 0058 ০10:8:7, প্রাচীন 

ইন্দো-ইউপোপিয়ানে 5/০108:5, প্রাচীন জার্জানীয়তে ৪ সহ 
55/1827 যা প্রাচীন ইন্দো-ই উরোপিয়ানের স্বরাথাতহান স্বর পরবর্তী 
॥ এর পরিবতিত রূপ। 

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানের অঘোষ স্পষ্ট 5 ধ্বনিও একই পরি- 

বেশগত কারণে একই প্রকার পরিবতণনের সন্মখীন হয়েছে, য৷ 
জাঞনে 5 কিন্ত ইন্দে-ইউরোপীয়ানে পুর্ববতাঁ অক্ষর স্বরানাতহীন 
হলে প্রত্ব জার্নানীয় ভাষায় এট] গ্1ষ হ ধ্বনি এবং পশ্চিষ জার্মান 
ভাষায় ৷ ধ্বনি হয়। 

ধ্বনি পরিবতন সুত্রের বাতিক্রম সমূহর সন্তোষঞ্নক কোন উত্তর 
যে সব ক্ষেত্রে মেলেনি সে সব ক্ষেত্রে একদল পণ্ঠিত এ সব পরি 
বর্তনকে 'বিক্ষিণ্ত ধবনি পরিবর্তন বা 4919018,010 9০40৫ 0181056, 

বলেছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে যে সব রূপ সাধারণ ধ্বনিগত সাধুজা 
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প্রদর্শন করেন: সেগু:ল! নিজস্ব ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি কাঠাযোর জণ্জেই 
অগ্তান্থ ভ'ষার রূপের থেকে পুথক্ক, ভার্ণারের সুত্রে এ অসাঙ্যের 
কারণ ব্যাথ্য1 কর] হয়েছে । ধ্বনি পরিবর্তন নিয়মিত কিনা, এই 
আলোচনায় ব্যতিক্রম সমুহ ধ্বনি পরিবর্তন গত কারণ ছাড়া অন্ত 
কোন কারণের ফলশ্রুত কিনা সেই নিয়েও তর্ক উঠেছিল, কেট 
কেউ এসব কারণের মধ্যে 'কৃতখণ শব্দের অনুপ্রবেশকে ফেলতে 

চেয়েছেন, আবার কোন কোন পগ্ডিত অনিয়মিত ধ্বনি পরিবতনকে 

কারণ হিসেবে বর্ণন। করেছেন। উপভাষাতত্ব্রে ছাত্রদের জন্য 

এইটে একট। বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি । ঘষে কোন উপভাষায় শ্ানরা 
সাধারণতঃ একটি প্রাচীন ধ্বনিমুল একককে পাই যার প্রতীক 
হিসেবে একাধিক ধ্বনি প্রচলিত থাকে বিক্ষিপ্ত ধ্বনি পরিদর্তন 
ত্র সাহাযো এ লমস্যার কোন সমাধান খুজে পাওয়া ধায় ন। বরং 
নিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তন স্বাত্রের সছায়তায় এ প্রতীক ধ্বনিগুলির 

অবস্থান ব্যাখা? করা ঘেতে পারে। একটি অনিয়মিত অবস্থানের 

ফলে বিশেষ রূপের ধবন পরিধর্তনের কারণ ধরন পরিষতণন নয় বরং 

কৃৎখণ শব্দ । একটি স্থানে হয়তো মুলে ধ্বনি পরিবত'ন ঘটেছিল 

তারপর ঘেপব পরিবর্তন হয়েছে সেগুল। কৃতখণ শবঝের কারণে 

ঘটেছে । অন্তান্য ক্ষেত্রে হয়তো একটি অঞ্চলে কোন ধ্বনির পরিব্ত'ন 
ঘটেছে কিন্তু পরিবতিত ধ্বনিকে বাতিল করে অপরিদতিত ধ্বনিই 
হয়তো যেখানে এ পরিহতণন হয়নি সে স্থান থেকে ছড়িয়ে গেছে। 
উপভাষার ছাত্রদের এ হেন পরিস্থিতিতে ভ।ষার ধ্বনি ব্যবস্থা পুনর্গ- 

ঠনে ভাধাতাত্বিক এবং সাংস্কংতিক পরিবর্তন সমুহ পরধালোচন। 

করতে “হয় যাঁর ভিত্তি হল এই ধাঁরণ। থে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়মিত । 

নিয়মিত ধবন পরিবত”নের ব্যতিক্রম সম্পফিত অপর একটি তর্কের 
ক্ষেত্র হল 'অর্থগত বৈপাদৃশ্ঠ' । অনেক সময় দেখ! গেছে কিছু ধ্বনি 
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সাধারণ ধ্বনিগত মিলের বাইরে কিন্তু একই ভাব প্রকাশক । নক 

বৈয়াকরণকেরা মনে করতেন যে ধ্বনি পরিবতন অথগত বৈশিষ্ট্য 

ছার] প্রভাবিত হয় না এবং তা কেবলমাত্র ধৰি উচ্চারণ পদ্ধতির 

কারণেই হতে পাকে । যদি ব্যতিক্রম সম.হু কোন অর্থগত বৈশিষ্ট্য 
দ্বারা চিহ্চিত থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে যে এ ব্যতিক্রম ধবনি 

পরিবতঁনের কারণে ঘটেনি অন্ত কোন কারণে ঘটেছে, ঘার কোনটি 

হয়তো! অর্থের সঙ্গে সম্পফিত খাকতে পারে। সাদৃশ্যগত পরিবতন বা 
সাদৃশ্ঠগত নুতন গঠন প্রক্রয়ার ফলে তা হওয়। সম্ভবপর। নব বৈয়াকর- 
নিকের। ধ্বনি পরিবর্তনকে কেবল ধ্বনগত প্রক্রিয়া! বলে মনে করতেন, 

এই পরিবর্তন কোন ধ্বনিম,ল ব ধ্বনিম,ল শ্রেণী যে অর্থ ব1 ভাবের 
দ্যোতক, সাধারণ ভাবে বা সীমিত ধ্বনিগত পরিবেশের দ্বার সংগঠিত 

তার দ্বারা প্রভাবিত বা পরিবতিত নয় । কিন্তু ধবনি পরিবর্তন বিশ্লেষণ 

যতই সুগম বা অমোপ হোক না কেন সব সময়েই কিছু ব্যতিক্রম থেকে 

যায় কারণ ধ্বনি পরিত্নের শুরু থেকেই এবং পরিবশনের 

পুরো! সময় ধরে ভাষ! বিবিধ প্রকার পরিবত্নের সম্মুশীন হয় বিশেষ 
করে কৃতখণ ঘটিত এবং সংদৃশ্যগণ্ পরিবর্তনের । 

ধ্বনি পরিবর্তনকে এতক্ষণ পধন্ত আমরা ধ্বনি উচ্চারণ পদ্ধতির 

অভ্যাস পরিবর্তন হিপাবে বর্ণনা করেছি । কিন্তু এই ধরণের 

পরিবতণন যতক্ষণ পরধস্ত ভাষার ধ্বনিমুল ব্যবস্থাকে ( চ1001061010 
55191] ) প্রভাবিত ন; করে ততক্ষণ পযন্ত তার কোন গুরুত্ব- 

নেই। বস্তত; কোন ভাষার ইতিহাসে ঠিক কখন থেকে কোন 

পরিব্তন শুরু হয়েছে তা ধর; কঠিন, তবে পরিবতর্নের একটি 
সাধারণ প্রবণতা হল সফলীকরণের দিকে । অন্ত্য অবস্থানে, যুগ! 
ব্যপ্রনের সরপ্ীকরণ খুবই সাধারণ, যেমন- প্রাচীন ইন্দো-ই ৬রো- 
পিয়ান 05:0 (পা) সংস্কতে 05: এবং লাতিনে 76$3 
গ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান 0006:0905 (সহা) সংস্কৃতে 0জাহা।, 
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বাতিনে 16916179 এবং পরে 6165 | অনেক সঙ্গয় অস্তয অবস্থানে 

'একক বাগ্তনেরঙ অবলুপ্তি ঘটে । যেন প্রত্ব গ্রীক ভাষায় অস্ত্য 

এ ধ্বনির অবলুপ্তি ঘটেছে, প্রান ইন্দো-ইউরোপের 16০৫ 

স্কৃতি 121, আ্রীকে 101 অভ্তা 10 পরিবাতিত হযে হয়েছে 0. 

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানে 19৪০0, সংস্কৃতি 10৪৪1), শ্রীকে 
70601) | যখন শবের শুরুতে বা আধারণত: শেষে এ ধরনের 

পরিবতন ঘটে তখন ধরে নিতে হবে যে, যে সব ভাষায় এ সব 

পরিবততন ঘটেছে সে সব ভাষায় পরিবর্তনের সময় শব্দে কোন রূপ 

ধবনিগত চিচ্চ ছিল, যে সন শবের শুরু বা শেষ এরূপ উচ্চারণের 

বৈশিষ্টা দ্বার চিচ্ছিত নয় সেগুলো পরিবতণন এন্ডিয়ে গিয়ে সন্ধিরূপে 

টি'কে যায় । যেমন প্রাচীন ইন্দে' ইউরোপিয়ান ভাষায় 017610019 

সংস্কাতে কেবল ১0175815817 এ পরিবতিত হয়নি বরং পরবর্তী শব £ 

ধবনি দ্বার! শুরু হলে 5 যোগে সন্ধি হয়েছে । ঘথা, 010218175 00৭ 

/ সেখান নিয়ে যাওয়া ) । 

লমীডব রব (45517711261071) 

যুগ বাগ্ুনের সরলীকরণ নিয়ত ধ্বনি পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। 

সাধারণত; সমীভৰন বা 259110011910101) এর ফলে যৃগ্ুধবনির পরবত'ন 

ঘটে । একটি ধবনিমূলের উচ্চারণ রীতিতে অপর একটি ধ্বনিশ্নল 
উচ্চারিত হলে সমীভবন ঘটে । সমীভবনের ফলে পুরধবতাঁ ধ্বনির 

প্রভাবে পরবতাঁ ধবনি ( প্রগত বা [02:6551%6 ) পরবতাঁ ধ্বনির 

প্রভাবে পুরববতাঁ ধ্বনি ( পরাগত বা 16519351%0 ) এবং পরম্পরের 
প্রভাবে উভয় ধ্বনি পরিবতিত ( পারস্পরিক, অনোন্য বা 2000921 ) 

তিন' প্রকারের হতে পারে । উদাহরণ, প্রগত- সংস্কৃত 70100 

প্রকৃত ॥া)01000, পরাগত--(97-1910110 -€911090100, 

পারস্পরিক-- সংস্কৃত ৪০%০০প্রাকৃত 5০০০০ ইত্যাদি । সফীভবনের 
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ফলে ব্ঞ্জনের ঘোষতা বা অঘে1ধতা প্রায়ই পরবর্তী ধ্বনির সামগ্স্তে 

পরিবতিত হয়। সমীভবনের ফলে জিহবাস্,ল, গ্িহব! বা ওষ্ট্ের 
কাঙ্গ প্রভাবিশ হতে পারে । যদি ব্যঞ্জনধ্বনি গুলির মধ্যে কিহু 

ববধান থাকে তা হলে আংশিক সমীভবন হর, ধেমন প্রত্ু লাতিনে 

[)) সমাভৃত হয়ে হয়া ৮ 7010, যেষন প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানে 
5৮ 00005 (থুম) সংস্কতে ১5%127912, লাতিন 50101)05 । যদি 

বঞ্জনধ্বনিগুলির ব্যবধান অপস্যত হু তা হলে সমীভবন সম্পন্ণ হয় । 
প্রত সমীভবনে পরবতী ব্যগ্রন পরিবন্তিত হয়, ধেমন, প্রত লাতিনে 
01015 (পাহাড়) লাতিনে ০9115 : লিথুনিয়ানে 1821705 1 

প্রাচীন ইন্দে-ই ঠরোপিয়।নে 101:003 ( পূর্ণ ) সংস্কৃতি 0920051, 
লিখুনিয়ানে 01105, প্রাচীন জার্নানে 01192, গথিক 10115, 

প্রাচীন ইংরেজিতে 10111 প্রাচীন ইন্দো-ইউঝোপিয়ানে 1208 £ 

(পশম) সংস্কৃতি 0:108 লিখুনিয়ানে ৮1109, প্রাচীন জার্ানে 

৬/9110ঃ, গথিকে 4114, প্রাচীন ইংরেজীতে ৯01] | ব্যঞ্জনধ্বনির 

আএা4ও অনেক পরিবঙন সমীভবনের কারিণে হাত পারে। বহু 

ভাষার ইতিহাসে অন্ত বাঞ্তনে দোষহীনতা পরাগত সমীভবনের 

জগ হয়েছে । স্বরমধ্যবতাঁ বা উন্মসক্ত ধ্বনি মধ্যবতাঁ ব্ঞ্জনর 

হুবলতাও সমীভবনের মতোই, কারণ যখন আগের এবং পরের ধ্বনি 
উন্ম,ক্ত ও ঘোষবৎ তখন মধ্যবতী স্পষ্ট বা উদ্ম ব্যঞ্জনধবনির উচ্চারণ 

শ্রথ হয়ে আসে। অনেক ভাবায় স্বর মধাবতীঁ ব্যঞনের অবলুপ্তি 
ঘটে, মধ্য ভারতী আর ভাষায় পুব্তী স্তরের স্বর মধ্যবর্তা ধ্বনি 
কোন ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে গেছে। 

কোন কোন ভাষার ইতিহাসে স্বর মধ্যবতী স্পট ধ্বনি হর্বল 
হয়ে উচ্ম ধ্বনিতে পরিঝতিত হয়, যেঙন প্রাচীন ইন্দ্ো-ই উরোপিয়ানে 
919০:০1 (আমি পান করি), সংক্ক'তে ১0158:001, প্রাচীন 
আইরিশে 6৮10) 1 ভাষার বিকাশে এই পায়ে পরিবতন শুধু শব্দ 
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পায়ে নয় বরং বাক্যাংশ পধায়েও হয়, ও ধ্বনির 1) ধ্বনিতে পরিবর্তন 

স্বর মধ্যবতঁ অবস্থানে বাক্যাংশ পর্যায়ে বলে অনুষান করণ হয়, 
যেমন--958:50:5119 (তার [স্ত্রীলিঙ্গ ] ডিম), সংস্কতে 

২৪9)8:]) (তার [ক্ত্রীলিঙ্গ]) 1) এসছে 5 থেকে । আধুনিক 
২৪1৬ (তার ডিম), আর ৬ (ডিম )। ]) প্রথ্থম 17 তে পরি- 
বতিত হয় এবং পরে শব শেষে লুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু স্বর মধ্যে আবার 
রক্ষিত থাকে । আছ £ সহ সন্ধি পরিবর্তনগ লক্ষ্যনীয়, যেষন 210 

(৪৮ ( ডিমটি ) কারণ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ানের কর্তার একবচন 

ক্লিবলিঙগ সর্বনাম এতে পরিণত হয়েছে, সংস্ক5 ৪6 (এ) লাতিন 

এ (এই )। 



তাক্কাব্যতভন 

( 181916811786101) ) 

পূর্ববর্তা বা পরবর্তা স্বরধবনি ভিহবার ষে স্থান থেকে উচ্চাবিত হয় 
ব্গ্তনধবনি প্রায়ই তার সঙ্গে সঙগীভূত হয় । সচরাচর দেখ! যায় ষে 

দন্ত্য এবং কা ধ্বনি সমুহ পরবতী সন্ম.থ স্বরধব নর সঙ্গে সমীভূত 

হয়েছে, এই সম্ীভবনাকই তাঙলব্যভধন বা 191919112960010 বল। 

হয় । আধভ।ষ।য় ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভ।ষার তিনটি স্বরধবনি ৪, ৪, 
০ একটি স্বর ধন ৪ এর সমান্তরাল । যেমন, লাতিন, 8591 (যাঠ) 
৪1103 ( ঘোড়া ) ০০1০ (আট) সংক্কতের 81181, 25৬81 

এবং 98 122%/-এর সাথ্ক। দীর্ঘদিন পরধধস্ত ইন্দো-ই উরোপিয়ান 

ভাষার গবেষকদের এই ধারণ। হিল যে আধভ।ধায় প্রাচীন ইন্দো 

ইউরোপিয়ান ভাষার বৈশিষ্ট রক্ষিত আছে এবং ইউরোপিয়ান ভাষ। 

সমুহের বিভিন্ন স্বরধবন সংগঠন এ সমস্ত ভাষার পরব কালের 

পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। আধধভাষার ৪ ধ্বনির পুৰে প্রাচীন ইন্দে। 

ইউরোপিয়ান ক ধ্বনি £ ৪ কখনও কখনও অসরিবতিত ভাবে 

আবার কখনও বা ০] রূপে উচ্চারিত হত । ১৮৭ খীষ্টান্দের দিকে 

কিছু পগ্ডষ্ত ধারণা করলেন যে, পরবতী পরিবর্তন সমুহ সম্ভবত: তালব্য 
ভবনের ফল এবং লক্ষ্য করলেন যে ইঙরোপিয়ান ভাষালমুহে যে ৪ 

ধ্বনি আছে সেখানেই এ আবস্থা ব্ভিমান। ফলে দেখ। গেল ষে 
ইউরোপিয়ান ভ।ষা সমুহে পশ্চাৎ স্বরধবনি এবং আধ ভ.ষাসমূহে 
কা ধবনি থাকলে অবস্থা! শিয্নরূস হয়, 
প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান ₹*০৫, লাতিন 7৮1০৫ (কি ?) 

সংস্কৃত 1-- (যুগ্ম ধবনির আদি অবস্থান) 
"০৮9, প্রাচীন ইংরেজী £ম ( গাভী ) 
সংস্ক'ত 58:০1) । 

খু 



ভালব্যবভন ১৯৭ 

অন্তপক্ষে ইউরোপিয়ান ত।ষ সমুহে সম্মুখ স্বরধবনি ৪ থাকলে এবং 

আধ ভাষায় বগা-ধবনির পরিবতে” দ্বুষ্ট ধ্বনি থাকলে অবস্থ' নিয়রূপ 
হয়, 
প্রাচিন ইন্বোই উর্লোপিয়ান 7৪ লাতিন 156 (এবং) সংস্ক 

89 £621)19 গথিক 4০203 ত্র 
সংক্ক,'ত--)42011) ( যুগ্মধবনির অস্ত্যরূপ ) 

এই ধরণের বিষয় থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় ঘে আধ ভাষ সমুহের 

& ধ্বনি পরবভাঁ কালে উদ্ভুৎ, গ্ত্ব আধ ভাষায় অন্যান্ত ধ্বনি থেকে 
পুথক ৩ ধ্বনি ছিল এবং এই ৪ ধ্বনি নিশ্য়ই পুর্বব্তাঁ ক্ঠা ধ্বনি 

সমু.হুর তালব্যভবনের কারণ হয়েছে । সর্ষোপরি এই ও ধ্বনি যেহেতু 

ইউরোপিয়ান ভাষা সমুহের ০ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, ৪ ধ্বনির সঙ্গে 

অন্যাগ্ স্বরধবনির পাথক্য নিশ্য়ই প্রত ইন্দো-ইউরোপিয়ানে রক্ষিত 
ছিল এবং এই পার্থক্য ইউরোপীয়ান ভ।ষ। সমুহের যুক্ত উদ্ভব নয়। 

এই আবিষ্কারের ফলে পুৰে প্রচলিত এই ধারণার অবসান ঘটে থে 

প্রাচীন ইন্দে-ইউরোপিয়ায় এবং ইউরোপিয় ভষ। সমুহের মধ্যবতী 

আর ভ'ষার বিপরীত অপর একটি ভাষা ছিল যা থেকে হউরোপিয়ান 
ভাব। সমুহের উদ্ভর। ধেসব ভাষায় শবে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে সে 

সব ভাষ।য় অনেক সময় শ্বাসাঘাতহীন স্বরধবনন সমুহ ছুৰল হয়ে পড়ে 
বা ক্ষয়ে যায়। নুতরাং ভাষার পরিবর্তনে শ্বাসাঘাতের ভূমিকাও 
উপ্লেখঘোগ্য । 

ধ্তনি পল্িব্রত?নর কাব্তণ 
অনেক ধ্বনি পরিবতণন ভাষার রূপকে সংক্ষিপ্ত করে, ধ্বনি বাব- 

ক্বাকে সরলীকৃত করে অথবা কোন না কোন ভাবে উচ্চারণের ক্লেশ 
হাস করে তবুও ধ্বনির থরিবর্তন এবং সে পরিবনের কারণকে যথার্থ - 
ভাবে সম্পকিত করা সম্ভবপর নয়। ব্ল.মফিল্ডের ভাষায়, 

২৪ 210 500৫1001199 50০০০৫6৫ 10 25620115171086 & ০০01£618- 

0101) ০০%/৩৫1 500100 01)877568 8100 2109 21166060612 [91)৩011- 

00610010 $ (176 080156 ০04 80100-011805৩ 815 01010009570, 



২১৯৮ ভাষাততত্ 

অনুমানযোগা সমস্ত কারণকে ধ্বনি পরিবর্তনের জন্ত দায়ী কর! হয়েছে,, 

যেষন জাতি, আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থান, আহার্ধ, পেশা, জীঝন 

যাত্রা ইতাদি। ৮৮৪ সাংস্কতিক এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তার তুলনায় 

দ্রুত কথনকে ধ্বনি পরিবতনের কারণ হিপাবে বর্ণন' করেছেন। 

এটা অবশ্থ বল ধায় ঘে আমর! সর্ধদ। কত্ষ আয়াসে হ্রধেত কথ,' বলতে 

চে! করি এবং কথার গতি অনেক সময় এত ক্রুত হয়ে পড়ে থে 

শোতার জনুরোধে আমাদের অনেক সময় পুনরাবুত্তি করতে হয়, 

এবং ধ্বনি পরিবর্তনের মনেকট1 কারণ হয়তো৷ তার মধ্যেই নিহিত 

কিন্তু তৎদত্বে এক জায়গায় একটা বিশেষ পরিবতন হওয়। এবং 

অপর জায়গায় মে পরিবর্তন ন৷ হওয়ার কোন স্থায়ী কারণ নির্ণয় কর! 

সম্ভবপর নয়। শিশুর ভাষ। শিক্ষায় অসম্পন্ণতাকেও ধ্বনি পরি- 
বর্তনের কারণ বলা হয় কিন্তু তার বিপক্ষেও উপরোক্ত যুক্তি 

গ্রুযোজা। 

কোন সম্প্রদায় একটি নতুন ভাষাকে গ্রহণ করলে ধ্বনি পরিবতণন 

ঘটতে পারে বলেও বল! হয়েছে, যেষন বাংলাদেশে বিহার, উত্তর 

প্রদেশ থেকে আগত যোহজেররা বাংল শিখতে ও বলতে খ|কলে 

ঘে অবস্থার হৃষ্টি হয়, তার! তাদের মাতৃভাষার ধরন কাঠামোর মধ্যে 

অশুদ্ধভাবে বাংলা বলেন ফলে এখানকার ভ।ষার ধ্বনি ব্যবস্থায়ও 

যু়তা একটা পরিবর্তন আসে। কিগড এপ বিপঙ্গে এ কথা বলা যায় 
যখন দ্বিতীয় ভাষ: হিদাবে কোন ভাষা গৃহীত হয় কেবসস সে সব 

ক্ষেত্রেই এই পরিবঙন ঘটতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে নয় বা সাধারণ ভাবে 

নয়; পরিব্তন এবং কারণের মধ্যে ঘধাথ” যোগাধোগ যে স্থাপন 

করা মন্তবপর নয় তার হেতু হল এই ষে কোন ধ্বনি-পরিবতন বিশেষ 
কোন ধ্ব'ন উপাদানকে গপসারণ করলে আধার পরবর্তী ফোন পরি- 
বন হয়তো। অপসারিত উপাদানকে ফিরিয়েও আনতে পায়ে ! 



ধরবনি পরিবতনের কারণ ২৯৯ 

ধ্বনি পরিবর্তনের অন্য কারণ হিসাবে অর্থের ভূমিকার কথ।ও বল। 
হয়েছে, কিন্তু ভাষার বিভিন্ন রূপের অর্থের স্পঃতা বা অস্পটতার 

তুলনামূলক বিচার সম্ভবপর নয়, অর্থের দুর্বলতা বা 49907917010 
৮/88100935' এর এতিহাপিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণভাবে শুধু এই 

টুকু বলা যায় থে সাধারণ ধ্বনি পরিবতত নের তুলনায় তার অথের দুর্বলতা 
অধিক কি কষ । যেহেতু কোন ভ।ষায় ধবনি প্রিব্রতন একটি এঁতি- 

হাসিক ঘটনা, যায় শুরু এবং শেষ ভাছে এবং যা কেবল নিদিই সময় 

কালের নিদিষ্ট ভাষাভাষীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এব কারণ সাধারণ 
বিবেচনায় বা! অন্ত সময় অন্য ভাষাভাবীদের প্রত্যক্ষ করে বের করা 

সম্ভবপর নয়। এ কথাও বল] হয়েছে ষে কোন ভ!ঘায় ঘি একটি 

ধ্বনিমূলের পৌন:পুনিকত একটা নিদিষ্ট হারের চেয়ে অধিক হয় ত] 

হলে এ ধ্বনিটির উচ্চারণে জড়তা বা অস্পঃটত1 আসবে এবং তা 

পরিবর্তন প্রাক্রয়ার অস্তৃভুক্ত হবে। বিভিন্ন ধ্বনিমূলের পৌনংপুনিক- 

তার উধ্ব সীম! বিভিন্ন, এক একটি ধ্বনিমূলের তুলনামুলক পৌনংপুনি- 
কতা এ ধ্বনি ঘষে সব রূপের মধ্যে থাকে তাদের পৌনঃপুনিকতার 
ওপরে নির্ভরগীল, এ সব রূপের পৌনঃপুনিকতা আবার বাস্তব জীবনে 

ব্যবহারের তারতয্যের ওপর নির্ভরশীল । কাজেই এই কারণে ধবনি 

পরিবতন, পরিবতনশীল সামাজিক কার্ধকারনের ওপরে নির্ভরশীল 

বলে ধরে নিতে হয়ঃ তখনই পরীক্ষা! কর! সম্তভবশর খখন ধ্বনি পরি- 

বতনের পুর্বে পরিবতিত ধবনসমুহের পৌন:পুনিকতার উধর্বসীমা এবং 
ব্যবহারের পৌন:পু্নকতার তুলন। কর! যায় , কিন্তু ধরন পরিবত“নের 
কারণ নির্ণয়ে সর্বদা পরিরর্তনের নিদিষ্ট প্র্রর় খুঁজে বের করতে, 
হয় এবং একই প্রকার ধ্বপিমূল বিডিষ্ন ভাষার ইতিহাসে বিভিন্ন- 
ভাবে পরিবতিত হয়। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত বং পৌন: 
পুনিকতার পার্থক্যও এ গুসঙ্গে ম্মরণীঘ । 



৬৩৬ ভাষাতত্ত্ 

কিছু ভাষাতান্বিক পরিবর্তনকে সাধারণতঃ ধ্বনি পরিবর্তন নামে 

অভিহিত কর! হলেও সেগুলি ধ্বনি পরিবর্তন কাঠামোয় ধ্বনিমুল 

সমূহের ক্রমবিবতন ধারায় পড়েন! £ এ সব পরিবত ন কৃতখণ শব্দের 

জন্যে হতে পারে। কোন কোন পরিবর্তন আবার ধ্বনিসমুহের অবস্থান 

পরিবতর্নের জন্তেও হয়ে থাকে যাকে 'বিষমীভবন” বা 10159101118- 

(017, বলা হয়ে থাকে । যখন কোন একটি রূপে একটি বা এক 

ধরনের ধ্বনিমূলের পরিবতে” অন্য ধ্বনি বাধহৃত হয় তখন বিষমীভবন 

ঘটে, যেমন সংক্ষত 1001109, পালি 1010115 ইতাদি । এই 

ধরনের ধ্বনি পন্গিধ্তন সান্ারণ ধ্বনি পরিবতন থেকে স্বতন্ত্র । এক 

প্রকার বিষমীভবনে এক প্রকার ধ্বনি বাদ পড়ে ধায়, যেমন আদি ত্বর 

লোপ (81979515 ) সংস্কতে 8৫01. পালিত 91, মধ্যস্বরালোপ 

(5৮1700196) বাংলায় 10111918010, অন্তাত্বরলোপ (81900০0796) 

বাংল 6000101-91 । আরও কেক প্রকার ধ্বনি বদল আছে 

যেগুলিকে সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন বল চলেনা । 'দরাগত সমীব্ভনে' 

বা :৫19121)6 85311011110” এ একটি ধ্বনিমুল সম্পকিত উচ্চারণ 

পদ্ধতি, অন ক্ষেত্রে অন্য শব্দে বাব্হত ধ্বনিমুল দ্বারা পরিবতিত হয়, 

ব্থা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপিয়ান, 00201065 (পাচ) সংস্কত 

১081702, গ্রীক 09179 লাতিনে 0101556 না হয়ে হয়েছে 
]417015 । ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাস (009150175519)-এ একই শব 

মধ্যে ছুট ধ্বনি স্থান বদল করে যেমন উংরেজি 0০5 বাংলা 9৪810 । 

যখন কোন শব্দের মধ্যে একই ধরনি বা একগুচ্ছ ধ্বনির পুনরুক্তি হয় 

তখন সাক্ষর লোপ ব। (821)10108)নটে, যেমন বাংল 08৫0001.- 

750০1. 1 এই সব পরিবর্তন সাধারণ পরিবর্তন থেকে.ভিন্ন এসব 

পরিবর্তন সাদৃশ্য এবং কৃতখণ পরিবতনের সমপধায়ভুক্ত । 

ধবনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া ভাষাতাত্তিক পরিবর্তনকে ছুই শ্রেণী 
বিভক্ত করে । ধবন পরিবর্তন কেবল মাত্র ধবনিমূলগুলোকে প্রভাবিত 
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করে এবং তাদের ধ্নগত রূপ পরিবঙনের মধ্য দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক 
রূপ পরিবতিত হয়। ধ্ব্ন পরিবর্তনের ব্যতিক্রম সমুহের মধ্য 
একটা শুংখল] খুজে বের করাও ধ্বনি পরিবর্তন বিশ্লেষণের অঙগ, 
অন্থথ। ধ্বনি পরিবর্তন যে নিয়মিত সেই যুক্তি টে'কেনা। নব 

বৈয়াকরণিকের৷ নিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যতিক্রমের মধ্যে 
ধ্বনি পরিবঙন ছাড়াও অন্তবিধ ভ]ষাতাত্বিক পরিবর্তনের 

প্রমাণ খোজেন। যদি ধ্বনি পরিবঙনের সাধারণ নিয়ম বহির্ভত 
বাতিক্রম সমুহ এ ভাষারই প্রাঠীন রূপের অংশ ন। হয়ে থাকে তা হলে 

তা নিশ্যয়ই ভাষার ইতিহাসের পরবতী কালের আগ (10100211- 
09105) । ব্যতিক্রম সমূহের মধ্যে ছই প্রকারের আগন সম্ভবপর, অন্য 
ভাষা বা! উপভাষ! থেকে আগত রূপ সমুহের মাগম এবং নৃতন জটিল 
রূপের স্ষ্টি, এই ছুই প্রকারের আগমকেই যথাক্রমে কৃতখণ 
(6০0170৮118) এবং সাদৃশ্যগত পরিবর্তন (8178108191 0086৩) 
হল] হয়! 

ভ।ষার মধো পরবত কালে গৃহীত কোন শব ধদি সাধারণ বাৰ- 
হরে পধবসিত হয় ( যেমন টেবিল, চেয়ার ) তাহলে ধুঝতে হবে যে 

প্রথম আগমনের পর থেকে এই রূপ সমুহ জনপ্রিয়তা লাভ করছে । 

এর বিপরীতে দি দেখা যায় ঘে পুরাতন কোন রূপ (যমন কেদারা) 

অদৃশ্য হয়ে গেছে ত' হলে আমাদের ধরে নিতে হবে ঘে এই রূপটি 
ক্রমশ; ক্ষয়ে গেছে, এর ব্যবহার ক্রমশঃ; হাসপাপ্ত হয়েছে। 
অ-ধ্বনিগত পরিধ্তনে রূপের পৌনঃপুনিকতার স্থিতিহীনতা একটি 

বৈশিষ্ট্য! কোন রূপের ব্যবহার বা অবাবহারের পেছনে ধ্বনিগত 

কারণের চেয়ে অর্থগত কারণ অধিক তৎপর, এট। অত্যন্ত স্বাভাবিক থে 

একই অর্থ ঝোধক ছইটি বূপের মধ্যে একটি অধিকতর বাবহৃত হবে। 
কোন রূপ বাতিল হবার পেছনে অথ”গত কারণে নিষেধ (18১০০ ) 

কাজ করে থাকে। যেন বাংলায় “বদ ব। আগা শবের 
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পরিবর্তে “ডিম' শব্দের বাবহার , এর থেকে বোঝা যায় যে সমাধ্ক 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ এক একটি রূপের পৌনংপুনিকতায় ব্যাথাত ঘটাতে 
পারে । তা ছাড়া নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষপের 

পোন:পুনিকতায় তুলনাম.লক ব্যত্যয় ঘটবেই । সভ্যতার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে নব নব ভাব ও বস্তর প্রতীক রূপে ন.তন ন.মতন শব্ধ 
ভাষায় প্রবেশ করছে এবং অনেক পুরাতন শব্দকে স্থানচ্যুত করে 

দিচ্ছে। পরিবতনের সুবচেয়ে ঝড় কারণ ভাষাগত নয় সামাজিক । 

কোন ভাষাভাষী প্রচলিত রূপ সঙ্গহ ব্যবহার না করে হয়তো 

নমতন কোন রূপের ব্যবহার করল, যা হয়তো সে অন্য লোকের 

প্রভানে করছে, সামাজিক, প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানের কারণে 

হয়তো অন্যান্তরাও এই ন,তন রূপ ব্যবহার করতে থাকে, ন.তন 
ভঙ্গী গ্রহণ করে ফেলে । এ ভাবে আধুনিক কথা বাংলা 

(919005810 ০01100019] 02178911) বাংলা দেশে প্র্থ চৌধুরী 

ব৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার থেকে সমগ্র বাংল ভাষাভাষী অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়েছে । উপভাষাতত্বে প্রায়শঃই দেখ] যায় যে গুরুত্বপূর্ণ 

বা প্রভাবশালী পরিবারের ভাষা অপরাপর সম্প্রদায় অনুকরণ করে ; 

ফলে আধুনিক কথা ভাষার উদ্ভব হয় । ঘাকে আমর সামাজিক 
উপভাষা বলতে পারি। 

লাদৃশ্যগত পল্িব্রত ন 47119105109] 0119106 

ভাষায় তনেক রূপ পাওয়া যায় যা প্রাচীন রূপের সম্প্রসারণ নয় 

বরং পরবতাঁ কালে আগত । যেন মুসজ্ানরা এদেশে আসবার 

আগে সেকরা, মুচি ও পুথি শব্দ ফারসী থেকে প্রাকৃতে ঢুকে পড়ে, 
পরে এগুলো প্রাকৃত থেকে বাংলায় আসে । এ শব্দ গুলে। প্রাকৃতে 

কৃতখণ শব্দ। শুধু শব্দই নয় কিছু উপসর্গও ফারসী থেকে বাংলায় 

কৃতখণ £ যেমন বেহাত, না-হক ইত্যাতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
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সব; ব| বাকরণের রূপ অন্য ভাষ। থেকে আসেনা, ভাষার ইতিহ্থা- 
সেরই কোন পর্যায়ে এই ননতন রুপ স্থপ্তি হয়, ঘেমন প্রাচীন বাংলায় 
বষির বছবচনে 'আক্গার' “তোক্ষার' শব্দ ছটির সাদৃশ্য “সবার 
বিকল্পে হয়েছে 'সঙ্ধার'। সাদশ্যগত অনুকরণের জন্যে বিভিন্ন 

'ভাষায় প্রচলিত রূপ সম*হ স্থানচ্যুত হয় এবং নন রূপ, তার স্থান 

অধিকার করে। এ ধরণের আগমকে “সাঘৃশ্ঠ গত পরিবর্তন" বল। হব 

সাদৃশ্যগত পরিবর্তনের মধ্যে নতন রূপের উদ্ভব এবং পুরাতন 
রীপের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা উভয়কেই বোঝান হয় ॥। এই ছই 

রূপের মধ্যেকার স্পত সীমারেখ।, বিশ্লেষণের জন্চ প্রয়োজনীয় । যখন 

কোন ভাষাভাষী একটি নুতন রূপ শোনে বা বলে তখন 
তার এই নুতন বা পুরাতন রূপের ব্যবহার বৈচিত্রা হল ব্যবহাত 

রুপ সমুহের স্থিতিহীনতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নুতন কোন রূপ 
ব্যবহারের বা উচ্চারণের প্রক্রিয়। হল সাধারণ ব্যাকরণের সাদৃশ্যজাত। 
প্রাচীন ভারতীয় আধভাষার যুক্ত ব্যগরনধবনি প্রাকৃতে যুগ ব্যগন 
ধ্বনিতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতের এই যুগ ব্যঞ্জন ধ্বনি বাংলায় 

একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, এবং ব্যগন পূর্ববর্তী হম্ব স্বর দীর্ঘ হয় 
যথা কর্ম - কম্ম - কাম কিন্তু সর্বব ৮ সবব ৮ সাব নয় বরং সব 
যা “সভ।' শব্দের প্রভাবে সাব ন। হয়ে “সব হয়েছে । 

কোন ভাষার যে কোন একটি স্তরে ভন্ষার কিছু রূপ 

স্থিত্তিশীল থাকে আবার কিছু রূপ তুলনামূলকভাবে ম্থিতিহীন 

হয়ে পড়ে। কোন ভাষাভাষীরা কেন একট। রূপের পরিবর্তে অন রূপ 

বাবহার করে থাকে বা কেন নুতন রূপের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ত। 

ব্যাখ্য। করা, কঠিন, ভাষাভ।ষীদের ব্যবহার বৈচিত্র্যের জন্তেই কোন 
রূপ স্থিতিশীল হয়ে পড়ে আর কোন রূপ স্থিতি হারিয়ে ফেলে । 

যে সমস্ত রূপ নিয়মিত সেগুলে। নিয়মিত ব! বিশৃংখল রূপ সমুহের 
"পরিবতে” অধিকতর ব্যবহৃত হতে থাকে অর্থাত সাদৃশ্যের ফলে শব্দে 
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বাক্যাংশে বা বাকো সামগ্রস্ত আসে । সাদৃশ্যগত শব্দ গঠনে সাধিত 

রূপ সমূহ সর্বাধিক উপযোগী, রূপতান্তিক উপাদানও সাদৃণ্যগত 

পরিবত্নের অধীন, আর যখন সাদৃশ্য কোন একটি শবের রূপ 

পরিবর্তন করে ফেলে তখন তা বাক্যাংশকে সাঘৃশ্যগত গঠনের 
আওতায় এনে ফেলে! সমষ্টিগত শব্দের সাদুশোর পরিবতে” যখন 
একক শবের মার্শ অপর শব্দের রূপান্তর ঘটে তখন তাকে 'মিশ্রণ' 
বা” *০0116210170801010' বলে। সংখ্যাবাচক শব্দ সমূহ বিভিন্ন 

ভাষার ইতিহাসে খ্রিশ্রণের সম্মুখীন হয়েছে । যেষন প্রাচীন ইন্দো- 

ইউরোপিয়ানে “চার” ছিল 1" 009:185 এবং পাচ ছিল 

090109, সংস্কততে ০৪ 0828 এবং 080০8, লিখুনিয়ানে 

[01৮ 11, 09০10, জান্নানীয় ভাষা! সমূহে উভয় শব্দই ? ধ্বনি দ্বার! 
শুরু, প্রাচীন ঠন্দো ইউরোপিয়ান 0 ইংরেজিতে 00], ৬৪, এই 

[1৮০ এর £ এসেছে দ্বিতীয় অক্ষরের [এর পরিবর্তে, যেমন গথিকে 

11717 লাতিনে অন্থদিকে উভয় শব্দই জে দিয়ে শুরু. 1জে৪ 00:01, 

|1:0155 এ সংস্ত পরিবতিত রূপকে হয়তো দুরাগত সমীভবনের 

(15121) 9%551101196101) ) ফল বলা যায় কিন্তু খুব সম্ভবতঃ 

এই ব্যতিক্রম সমুহ মিশ্রণের ফল। বাক্য পর্ায়েও আগমের ফলে 

মিশ্রণ ঘটতে পারে। “লোক নিরুত্তি” বা" 1009081817 ০0910701959 

ও অনেকটা মিআরণের ফল। একটি অনিয়মিত ব। অর্থগত দিক 

থেকে তম্প; রূপের পরিবর্তে অনেক স্ময় স্পঃ অর্থবোধক নৃতন 
স্বাভাবিক সংগঠনের রূপ হয় যেমন প্রাচীন ইংরেজির 1106-1091) 

এন পরিবতে 01106-810010 হয়েছে । সাধারণতঃ বিদেশী 
শব এই ধরনের পরিবঠনের সন্মখীন হয়, ঘথা, ইরেজি 

210) ০117 থেকে বাংলা আরাম কেদারা, ব। 109191121 থেকে 
হাপপাতাল। 



অথগত পরিবতন ৩০৫ 

অথণগত পত্রিত্রত নি ১০197110 01976 

যে সমস্ত উদ্ভব বা আগমের ফলে ব্যাকরণিক রূপের পরিবর্তে 

শব্দার্থের পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের পরিবর্তন হয় বলা হয় । ভাষার 

প্রাচীন রূপের যে অর্থ তা আমাদের কাছে ভিন্ন বলে যনে হয়, 

অর্থাৎ এক সঙ্যে তার অর্থ ভিন্ন ছিল। যেষন প্রাচীন বাংলায় 

“'আনঙ্গি' ও “তুক্গার' অর্থ ছিল আমরা ও তোমরা, মধ্য বাংল। থেকে 

তাদের অর্থ হল আমি ও তুমি অধ্য বাংলায় আমরা ও তোমরা 

হল আদন্দগারা ও তোলঙ্গারা। আবার বংশানুক্রহে সম্পকিত ভাষা 

গুলোর সমান্তরাল রূপ সমুহ তুলন। করলেও ভিন্ন ভিন্ন শর্থ পাওয়। 

যাগ্র । যেষন ইন্দে-ই ঠরোপীয়ান গোভীর শরীক ভাষায় 55103 
হল মুখের থুতনি, লাতিনে 8972 থুতন কিন্তু সংস্কৃতি 12001) 

হল চোয়াল, তন্য অথ । তার থেকে বোঝা যায় যে পুরাতন- 

অর্থ যাই থেকে থাকুন তা! বিভিন্ন ভাষা পরিবতিত হয়ে গেছে। 

তৃতীয় প্রকার অথ পরিবর্জন দেখ' যায় বিভন্ন রূপের সংগঠন তুলনা 

করলে । অর্থৎ কোন একটি রূপের বতমান সংগঠন দর্বতন 
প্ধায়ে কি অর্থের বাহক ছিল তা আর বেঝা যায না এটা স্পষ্ট 

বোঝা যায় ষে কোন রূপের অর্থের পরিবত্নেক কারণ হল তার 

ব্যবহাবের পরিবর্তনের মল । কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতের 

মনে করতেন ষে রূপ একট স্থায়ী বস্ত এবং যার সঙ্গে অর্থ পরিহর্ত 
জান উপগ্রহ হিসেবে সংযক্ত 1 এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে অথের পরিবভনকে 

তার নিষ্বোক্ত 'শ্রণী সমুহ বিন্যস্ত কততেন । 
১। শার্থ সংকোচ বা 71211091105 ঘথ। প্রাচীন ইংরেজি 00515 

খানা, আধু'নক হংরল্ি 00891 মাংস প্রাচীন ইংরেজি 0601 জন্ত 
আধুনিক ইংকেজি 46০7 হরিণ । 

২। মর্থ প্রসার বা ৮10017106 ঘথা সংস্কৃতি গঙ্গা” একটি 
বিশেষ নদী থেকে বাংলায় 'গাঙ্গ' যে কোন নদী। 

স 



৩৩৬ ভাষা তত 

৩। রূপকালগ্কার না 1709021)1)01 থা, প্রাচীন জার্নানি 

91082 কাযড়ানে। থেকে 0910661 তেতো । 

৪1 অনুকল্ল বা 1756090%1 অর্থ. সময়ের দিক থেকে পরস্পর 

সম্পক্কিত। থা, প্রাচীন ইংরেজি ০5৫০০ চাপা ১০1৪০ থুতনি । 

৫! লক্ষ্যোক্তি অলংকার ব৷ 5/0০০৫০9০1)৩, সম্পূর্ণ বা আংশিক 
অর্থ। থা, প্রত্ন ইংরেজী 59০০ £ উত্তপ্ত ঘর - ৪০৬০ চুল্লি। 

৬। অতিশয়োক্তি বা 1799০19০916, ম্প থেকে অস্পই অথ”। 

যথা, প্রতু ফরাসী ৩%-0০18716 বজ্রাঘাত ১৪9০95 বিশ্মিত। 

৭। নেতি অলংকার 1100159 তস্প থেকে স্পট অর্থ । ধথা, 

প্রত্ু ইংরেজি 1৮/81]]017 ঝাড় তোলা - প্রাচীন ইংরেজি ০5/61121) 

বধ কুরা। 
৮। ক্ষয়িষ,তা 09590518010 যথা, প্রাচীন ইংরেজি 009 

যালক ১108৬9 চাকর | 

৯। উন্নতি ৪19520101) ঘথা, প্রাচীন ইংরেজি 0011) বালক, 
১৮ 1001517 চাকর । 

এ সব উদাহরণ থেকে বোঝা খায় ষে অর্থে কত প্রকারের পরিবর্তন 

ঘটতে পারে । অর্থের পরিবর্তন থেকে প্রাচীন যুগের অনেক তথ্যের 

আভাস পাওয়৷ যায় । অর" পরিবত'ন প্রক্রিয়া থেকে এট বোঝ 

যায় যে নি্দি্ট অথ থেকে ব্যাপক অথের সৃষ্টি হয় । অর্থ পরিবর্তন 
বিশ্লেষণ থেকে ভাষাতাত্তিক তথ্য সংগৃহীত হয় তা! ছাড়া আরও একটি 

বিষয়ে ফল লাভ কর? যায়। সে হল ব্যুতৎপত্তিগত তুলন। এবং পধালো- 

চনখ। কিন্তু তার থেকে এট বোঝা যায় না যেকি করে সমযের 

ব্যবধানে ভাষাতাত্তিক র্থের পরিবর্তন ঘটে । যখন আমর] দেখি ষে 
একটি রূপ্ একটি বিশেষ অর্থে এক সময় ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন 'ক' এবং 
পরবর্তা সময়ে অপর অর্থে ব্যবহাত হচ্ছে যেমন “খ' তখন অন্ততঃ 
দুটি পরিবত'ন লক্ষ্য করি, যেমন 'ক' সংগঠনের অর্থের সম্প্রসারণ 
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এবং 'কখ' ছুই প্রকার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার, তারপরে আংশিক 

অর্থাৎ 'ক' এর অর্থ সংকোচন এবং শেষ পর্ধস্ত কেবল খ” এর অথ 

ব্যবহার । আশ্নর। নিম্নোক্ত উদাহরণে সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পট 
করতে পারি। 

অর্থ ন্ত্রপাচয খাহ্য-দ্ববয জন্তুর দেহের অন্তর দেহের 

ভোজা অংশ পেশীগত অংশ 

প্রকম পর্যায় 0০0৫ 811 1951) 1951) 

দ্বিতীয় পরায় 1০090 10)621-৯ 17762. 1651) 

তৃতীয় পষণয় 1০০০-৯ 10০0৫ [21 19591) 

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এখানে আমাদের পৌনংপুনিকতার ব্যতায় 
প্রত্যক্ষ করতে হবে, পার্থক্য কেবল এই যে ব্যত্যয় ব্যাকরণগত নয় 

বরং শব্গত । শব্দার্থের সম্প্রসারণ এবং অবক্ষয় প্রথম লক্ষ্য করেন 

প্গিত [70017021010 7১90], ব.মফিন্ডের ভাষায়, 

74০] 98৬ 0081 075 10069101106 01 2 (01110 11) 1106 18801 01 

810 51968.561, 05 1706751% 0০ 16501 01 006 00101210039 10 
স%/10101) 106 1025 1)5870 10. 991016117865, 109 06 5015 ৮/6 096 

৪. (0100 10 51009800059 11080 91115 61) ০0৮1 119 18199 01 

17162111106, 411 17081211781 10621011085 ৪76 00৫95101081, 101--- 

95 ৮901 500/50--17919118] 11068208100 0161 101) ০6111181 

17098101100 01750915619 0৮ 10176 1800 01181 ৬০ 1650017701০ 2 10917 

21191 10909171710 0015 ৬1061) 90100 51920121 0170011005810068 

71910651116 09101181 [162101100 100000591019. 006170158)] 1006810- 

17955 21 00০89101791 ড/1)810951 (19 51109010910 0106175 000 

005 70691 5100581101) (021 18581001763 076 ৮৮1)0915 53006100 01 & 

[01715 11621)106_- 8015 €5001810210101) 01 56170818010 01121759 

৪103 [০07 £180660 £)5 9০০01610006 01171218102] 1062121708 

210 09016906708, ৪00 ৮1659 (10696 [01090655639 89 20৬০1. 

[0199 0£ 10101510091] 99৩6০) 01008, .-..*+*১]1019 ৬1৩, 

216%6101351655, 71601656009 ৪ 1586 80$8100৩ 06: 016 10515 



৩৮৮ ভাষা তত্ত্ 

01855160201090 0 01661610006 901 1762.0125, 110 08116100181 1 

677810160 7১80] 09 90০%/ 27 06081] 90176 01116 5123 11 ড/1)1012 

01990165960 701768109 00 2. 0101219 ৫000811) 0৫6 10068.0108--72, 

07:00655 আ0100 15 ০81190 150181102.... , 

1901811010 719 95 001101)6160 6৮ 1176 090509163061006 01 80109 

001791101001010---7110106110 0121086 1019 [01010 01 210 19018- 

(101 ---/৯10011617 00170110019 180101 15 1106 117005101) ০1 

91001051021 16৬1 60177781108. 

পলের দ্রষ্টিভঙ্গীতে ভাষ! পরিবর্তন প্রক্রিয়া একজন ভাষাভাষীর' 

অভাসে, একটি রূপের শর্থ তার শোন। কথার ফলশ্রুতি। প্রায় 

সময় আমরা এমন একটি রূপ ব্যবহার করে থাকি ঘা ব্যাপক বা 

সংধারণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে অপ্রধান ব সীমিত অর্থ (10081 

81172] ) মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়, সীম্মিত অর্থ কেন্দ্রীয় বা প্রধান 

অর্থ থেকে এই কারণে পৃথক ঘে বিশেষ অবস্থায় প্রধান বা কেন্দ্রীয় 
অর্থ ন্যবহার সম্ভবপর না হলেই কেবলমাত্র আমরা সীমিত বা 

অপ্রধান অর্থ ব্যবহার করে থাকি । পল সীমিত অর্থের ব্যবহার এবং 

কোন অর্থের অপ্রচলনকে (05015596109 )কে বাক্তি বিশেষের 

ব্য্হাত বৈচিত্র্য বলেছেন । এ অপ্রচলনের ফলেই বিচ্ছিন্ন (150912- 

1101) ) অর্থের ভডব হয়, কোন কোন রূপের অপ্রচলনের ফলে 

বিচ্ছিন্নতা স"সারিত হতে পারে! ধ্বনলিপরিবর্তনও বিচ্ছিন্নতাকে 

তরান্বিত ব সাধাধা করতে পারে, সাঁদৃশ্যটত নুতন প্ূপেগ প্রচলনের 

ফলেও কোন অর্থের বিচ্ছিন্নতা আসত পারে, ঘার ফলে সাধারণতঃ 

প্রধান অর্থকে চাপা দিয়ে অপ্রধান অর্থ প্রধান্ত পায় । পলের 
ব্যাখ্যায় অপ্রধান তর্থের প্রধানত লাভে এবং প্রধান ৯ অপ্রচলিত 

হয়ে যাওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা নেই । 

শব্দার্থ পরিবর্তনে “অপ্রচলন' যে ভূমিক1 পালন করে তার অর্থ 

হুল কোন অর্থের পৌন.পুনিকতা হাস এবং একটি রূপের নুতন অর্থের 
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পৌনপুনিকত। বৃদ্ধি পাওয়া । নুতন অর্থে পরিবর্তন তখনই দৃষ্টি গ্রাহা 
হয় যখন ত1 একটি শব্দের মর্থের পরিবর্তন করে ফেলে । এক 
প্রকার অর্থের সম্প্রসারণ হল 'আকন্মিক সম্প্রসারণ" । যেখানে কোন 

ধ্বনি বা সাদৃশ্য বা পুনর্গঠন বা কৃতখণ গত পরিহর্ত.নর জন্যে নুতন 
অর্থ কোন পুরাতন ব। অপ্রচলিত অর্থের নিকটবতাঁ হয়ে পডে। 

আংশিক অপ্রচলনের ফলেও অন্ভুৎ রকমের অপ্রধান অর্থের উদ্ভব 

হতে পারে । অর্থগ্ত সম্প্রসারণ বিশ্লেষণ কালে এমন অংশ বেছে 
নিতে হবে যেখানে রূপের নুতন ও পুরাতন ডভয় অর্থই প্রয়োগ 

করা যায়। অর্থাত অর্থের পরিবর্তন অর্থের দিক থেকে বিশ্লেষণ 

করতে হবে । ব্ুুষকিল্ডের ভাষায়, 

1109 17605901081 21001 ৮1010] 1099 17810 1020 015 0085০ 0 

00 011, 13 07 19010 01 0010108 101৩ 00631101211) 2)010- 

11108015010 (910105--10 [61118 01 01981100200 1001 01 [01] -- 

/৯ 88110810010 008080, 101)610, 19 2 901001016% [000০0655, [ 

1৬01%69 18৮01100910. ৫1508011076, 2100 83 119 00019] 

09106, 006 651605101) 901 এ 18৬০0160 0011) 11000 [018001021 

8.01011081089105 19101) 1910061009 ০61010960 (০1175 1519০916৫ 

10110). 

আধুনিক কালে “59100810005 ব1 “তাতপর্ধ নতুন ব্যাখ্যা লাভ 

করেছে । রৌপাস্তরিক-উৎপাদনী ভাষাতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভাধার 
যে তিনটি মুখ্য প্রকরণ তার একটি “অর্থ ঝা তাতপ্' অপর ছুটি হুল 

'বাক্য' বা 'সংশ্লেষ' এবং 'ধবনি”। ভাষার সংশ্লেষ প্রকরণ যে ছুটি উপ- 
প্রকরণে গঠিত তার একটি হল “ভিত্তি, এই ভিত্তি উপপ্রক্রণ ভাষার 

অন্ত গ্রন্থনা বা 096] 90:8০%৮1৪-এর সঙ্গে সম্পফিত যা থেকে 

অর্থ বা তাতপধ পরিস্ক-্ট হয় । 

ভাষাতত্ববিদ চম্ক্ির দৃষ্টিতে “ভাষাজ্ঞান অর্থ এ ভাষার 
অসংখ্য বাক্যে ভাষার অন্তগ্রন্থনা৷ সংযোজন এবং তাৎপয“গত 



৩১৬ ভাষাততু 

(56178911010 ) ও ধ্বনিগত (71701779110) ব্যাখা । প্রদান ক্ষমতা । 

কোন বিশেষ ভাযাভাষীর ব্যাকরণ জ্ঞানের অর্থ এই যে সে 

এ ভাষার অসংখ্য সম্ভবপর অন্তগ্রস্থনা উৎপাদনে ও এগুলি 

সলগ্ন বহিগ্রন্থনায় প্রকাশে এবং এ সব বিমুত বিষয়ের তাৎপর্য ও 

ধবনিগত ব্যাখা প্রদানে সক্ষম । ভাষার বহিগ্রন্থন! (50109 
30016 ) ভাষার ধবনিগত এবং অন্ত গ্রন্থনী (056 5070101-6) 
ভাষার তাৎপর্ঘ (58181010 ) নিয়ন্ত্রক ব্যাকরুণিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্য? 

করে, অবশ্য ভাষার বহিগ্রন্থনার কোন কোন দিকগড ভাঙার তাতপর্থকে 

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এ ভাবে ভাষার ধ্বনি ও তাৎপর্ষের সম্পর্ক 

বাখা। করা যায়। 



উপভাষ। ভাগাল 
( হ7070015010 (05605791185 ) 

তাধার ধ্বনি পরিবর্তন নিয়মিত এই ধারন ১৮৭* খ্রীষ্টাব্দের পরে 

বিভিন্ন প্রকার ভাষা বিশ্লেষণে ধ্বনিতাত্তিকদের উৎসাহিত করে তোলে, 

বিশেষত: বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষ। বা উপভাধ। বিশ্লেষণে । ইন্দো- 

ইউরোপিয়ান মুল ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের 

ব্যতিক্রম সমুহ সম্পর্কে গ্রাসহ্যান এবং ভার্ণারের ব্যাখা সত্বেও বিভিন্ন 
'502004210 বা “শিঠ ভাষায় বিবিধ নিয়মিত রূপ এই ধারণাকে 

স্পট করে তোলে ষে ভাষার শিষ্ট রূপ সম্ভবতঃ কত্রিম এবং মিশ্র । 

১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ খী,ষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস ও ক্রম- 

বিবন ধার। বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সতাই স্পট হয়ে উঠতে থাকে 

যে বিভিন্ন '512005107 বা আধুনিক বা 'শিষ্ট ভাষা কোন ন। 

কোন এঁতিহানসিক ব। সামাজিক কারণ বশত: বিভিন্ন উপভাষ! 

থেকেই উদ্ভুৎ হয়েছে । ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা 
গেল ঘে উপভাষ' সমুহ আধুনিক বা চলিত ভাব সমুণহর বিকৃত বা 

দূষিত রূপ নয় বরং বিশুদ্ধ ভাষার অনুসন্ধান করতে হলে সাধারণ 

মানুষের দৈনন্দন কথ্য ভাবা সংগ্রহ করতে হবে, ফে ভাষাকে আমর! 

আঞ্চলিক ভাষা ব! উপভাধষা বলে থাকি । ইউরোপে শিল্প সাহিত্যে 

রোমান্টিক ভাবধারার উদ্তবের ফলে উপভাধষার প্রতি আগ্রহ আরো 

বধিত হয়। ১৮৭৫ ী,ষ্টাব্দের পুর্বে অবশ্য পগ্চিতের! উপভাবা 

বিশ্লেষণ অপেক্ষা উপভায়ার সামাজিক এবং এঁতিহাসিক বুাৎপত্তির 

কারণ অনুসন্ধানেই অধিকতর ব্যাপুত ছিলেন, তারা আধুনিক উপ- 

ভাষা এবং প্রাচীন উপজাতি সমুহের সম্পর্ক নির্ণয়ে উৎসাহী ছিলেন, ' 

ক্রমে ক্রমে উপভাধ! বিশ্লধণ অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। 



একই ভাষার, বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র বিশ্লেষণকে আমরা 
“উণভ,ষ। ভূগাল' (01516৩1 59041810179 ) “থবা 'উপ- 

ভ.ষাতত্ব' (01410019108 ) বলতে পারি। ভাষরর বিল্দিশ্ন 

টৈচিত্রয স্য্রিকারী টৈশিঠ্য পমুহকে যখন মানচিত্রে অঞ্চল ভিত্ত করে 

নিদেশ কর হয় তখন তাকে ঠিগভাষ! মানচিত্র (0191901 

81145) সলে। একট ৩সভাষা মানচিত্রে বিশেষ কোন ভাষা- 

তাত্তিক বৈশিষ্ট্যের সীমানা ঘষে রেখার সাহায্যে চিহিত করা হয় 

তাকে 'পয়শব্দ হেখা? কা 15021955 বলা হয। একট ভাষার 

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সনুহ নানচিত্রে যে সহ 'সমশব রেখা'র সাহায্যে 
বিবৃত করা হয় লে, গুুলাকে 'সনশব রেখা গুচ্ছ' বা 0829155 

01 15095195595, বল! যায় । কোন ভাষারই বিভিন্ন আঞ্চলিক 

রূপ এক প্রকার নয় তবে উপভাষ। মানচিত্রে যে সব অংশে 

নসমশব্দ রেখা চির কম সে সব অঞ্চলকেই এ ভাষার বিভিন্ন 

উপ্ভাষা! কেন্দ্র অঞ্চল পা 109০8121585 বা ৮লে। নতুন 

উদ্তন্ব বা আগম একটি কেন্দ্র এঞ্চল থেকেই উদ্ভৃত হয়ে স প্রসারিত 
হয় এবং তা একেন্দ্র শ্রঞ্চলের প্রভাবিত পাশ্বরত্ণ অঞ্চল গৃহীত 
হয়। একটি উপভাষা অঞ্চলের সীমান্ত অঞ্চল সমূহকে 
'সন্ধি অঞ্চল বা 120310017 0989 এবং পমণব দেখা! অঞ্চল 

বহিভূরতি এলাকাকে সংপ্রসারিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে “দুরবতী? অঞ্চল 

বা 78110 21685 বলা হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কংতিক এবং ভৌগ- 

লিক কারণে দুর্গম অঞ্চলকে 'দুরবতা অঞ্চল, বলে, এসব অঞ্চল 

সন্নিহিত নাগ হত পাদ্ে। অতীতে উপভাষাতত্ব ভাষার 
সাসগ্রক সংগঠন অপেক্ষা বিবিধ ধ্বনি বা রূপগত ঠবশিষ্টাজাত 
বৈচিত্র্য অধিকতর পার্থকতার সঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে । বর্তমানে একটি 
ভাষার বিভিন্ন প্রকার উপভাষার যেমন ভৌগলিক বা সামাজিক 
রূপের সামাগ্রক সংগঠন বিশ্লেষণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, 



উপভাষা ভূগোল ৩১৩ 

তারই ফলশ্রতি আধুনিক সমাজতাত্বিক ভাষাণ্তত বা 50৫1০- 
1110501510105 1 

বাংলাদেশের উপভাষ। বৈচিভ্রা 
বাংলাদেশে আঞ্চলিক বা উপভ।ষা বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলা- 

ভাষাকে আমর নিয়েক্ত উপভাধায় শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি, 

উত্তরবঙ্গীয় দিনাজপুর, রাজশ|হী, বগুড়া ও পাবনা 

রাজবংশী--রংপুর 

পুর্ববঙ্গীয় - (ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্রা, বরিশাল 
(খ) ফর্দপুর যশোহর, খুলনা 
(গ) সলেট 

দক্ষিণবঙ্গীয় _- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী 

আধুনিক কথ্য বা শিষ্ট বাংল। অর্থাৎ ১121721. 0০091190191 

3০1)821-র সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে এ সব উপভাষার সাধারণ 
ধ্বনিতাত্তিক এবং রূপতাত্তিক বৈশিষ্ট্য সমুহ সংক্ষেপে নিয়ে নির্দেশ 
করা হচ্ছে। 

ধ্নিতাত্তিক বৈশিষ্ট্য 
আধুনিক কথ্য বাংলায় যেসব শব্দে £ ধ্বনি আছে উত্তর 

বঙ্গীয়তে সে সব শব্দে বা ] দেখ। যায়, যেমন শরীরে] শরীলে, 

বড়/বর। রাজশাহী অঞ্চলে $/5 ধ্বনির মধ্যে গোলধোগ দেখ যায়, 

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে 219 এবং ৪৪/০ ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত 
'হুয়, যেমন পেট/প্যাট । আধুদনক কথ্য বাংল! ও রাজবংশী বা 

রংপুরের উপভাষায় 01)/9, 112, 011, 01/0, 9/০ ধ্বনির মধ্যে 
ব্যতিক্রম পাওয়। যায়, যেমন, 

৪0116/299, 161/26195 £21170/801৮০ ইত্যাদি । আধুনিক 

কথ্য বাংলার স্পট ০, ০. 1, 11) এর পরিবর্তে পূর্ববঙ্গীয়তে 

'স্বু বা! উম্ম ধ্বনি পাই, পুর্ববঙ্গীয়ের কোন কোন অঞ্চলে একটি 



৩১৪ ভাষাত 

স্বরতন্ত্রীয় স্পট ধ্বনি পাওয়া ঘায়। সিলেটাতে 4 এবং 01 ধ্বনির 
পর্ণজাতরূপ » এবং 1 রূপ পাওয়া যায় । পুর্ববঙ্গীয়তেও 11] 

9/০ এবং ৪৮/ ধবনির মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। পুর্ববঙ্গীয়তে 

আধুনিক কথ্য পাংলার £ ধ্বনি আদি অবস্থানে ও এবং 10/100 মধ্য 

অবস্থানে 1» ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, অনাদিকে শব্দের আদি 

অবস্থানে 1; ধবন উহা থাকে এবং শব্দ মধ্যে 10 ধ্বনিতে পরিণত হয়। 

দক্ষীণ বঙ্গীয়তে 1 ধ্বনির উদ্মতাপ্রান্তী লক্ষণীয়। পুর্ববঙ্গীয়তে বর্গের 

চতুর্থ ধন অর্থাৎ 81, 1), 417, 0, তৃতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ &, 1, ৫, 
0, 0তে পরিণত হয়। 

ব্লুপতাত্তিক বৈশিষ্ট্য 
উত্তরবঙ্গীয়তে-_-কর্তার বহুবচনে “তে' বিভক্তি, যেমন, ছাওতে। 

কর্মে 'দেক' যেমন চাকরদেক, গোৌণকর্সে, “গুণে”, ষেমন, আমাকগুণে, 
বাপাকগুণে, অপাদানে ত?, যেমন, কাষ্ঠেতঃ দেশত। ক্রিয়াপদে 

অসমাপিকা এয”, যেমন, কর্য]। উত্তমপুরুষে ভবিষ্যাৎকাল 'ইম”, 

'আম' মু যেমন, বলিম, যাম, যামু। 

রাজবংশীতে--কতণয় বহুবচনে গুলা, গিল', বালকগুলা, 
সম্বন্ধের বছুবচনে, ঘর” চকরেরঘর (01 008 521%2015) | 
কর্মকারকে 'ক' এবং সম্বন্ধে কার, যেমন, বালককার। অপাদানে, 
অত, “ওত, বালকত, ! 

ক্রিঘাপদের রূপ, প্রথম পুরুষ বর্তমান ও পুরাগটিত “ও”, যেমন, 
মুই আছে।, অতীতে নু"; আছিনু, ভবিষ্যতে মা, মুত সোত 
থেমন থাকিযু' থাকিম,, থাকমো, থাকম্। দ্বিতীয় পুরুষের অতীতে 

লু, লি... ভবিষাতে “বু”, যেমন তুই কাইল্ল., তুই করবু। 
পববঙ্গীয়তে_ কর্ধে, 'এরে, রে”, বাপরে» সন্বন্ধের বছবচনে 

গো যেমনঃ ছাকরগে'ত তাগো। কর্ধের বনছুবচনে, 'রারে যেমন, 
আমরারে, তোমরারে । অপাদানে--'অ” 'ত', যেমন দিল, গলত ॥ 



উপভাষ। ভূগোল ৩১৫ 

ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎ--মু”, যেমন কমু, ময়মনসিংহে 
_'আম' যেমন করবাম। তৃতীয় পুরুষ অতীতে “ল', অসমা পিকাতে 
'আ”, হইয়া যেমন করিয়া, কইরা | কুষিলায়-দ্িত্ব_-বইল্লা। 
উইঠঠ1 । কুমিল্লায়, অনির্দেশক “তো, “তাম', যেমন করতো, 
কইতায়। ময়মনসিংহে-_ অত", বার”, যেমন বারত, আইগাইবার, 
সন্দ্বীপে 'অন', যেমন করন। 

সিলেটিতে-_সম্বন্ধের একবচনে “অর, যেমন “রর”, অপাদানে 
“তি, এও শরত, গরো ॥ কতায় বছুবচনে 'আইন", যেমন গরাইন, 
'টাইন", যেমন গরটাইন, অতীতে অমধ্যমপুরুষে-লাই”, যেমন 
দেখলাই | তৃতীয়াতে _ লা”, যেমন দেখলা, ভূতার্থ অনির্দেশক 

এ “তা, তায়, 'ত, তাইন', যেমন-_খাইতাম, খাইতায়, 
থাইতা খাইতাইন, ইত্যাদি । ঘটমান বর্তমানে উত্তযপুরুষে ত্রাম? 

ইয়ার, রাম, যেমন-ধাইক্রাম, যাইয়ার, যাইরাম, দ্বিতীয় পুরুষে, 

ত্রায়, ত্রে, ষেমন- যাইত্রায় । নির্দেশাত্মকে, 'উইন', “উকা", উক্কা? । 

অনির্দেশকে--তায়, তে, তা, যেমন-তুমি বাইতায় ছাও, হে 

যাইতো। ছায়, তাইন যাইত ছাইন ইত্যাদি । দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গীয় 

বা চট্টগ্রামীতে, কতায়-_ এ", অপাদানে--তুন', সম্বন্ধ-'অরদ 

অপাদানে 'অত', বুবচনে “গুণ, “উন” যেষন কু'উর গুণ, বর্তমান- 

কালে, প্রথম পুরুষে ব" খাইব, তৃতীয় পুরুষে তান। অতীতকালে 

প্রথম পুরুষে '(গ)ইয়াম, “গে, যেষন-করগিয়ম, করিয়াম, করগি, 
অথব। করজিয়ম ইত্যাদি । দ্বিতীয় পুরুষে--“(গ)ইয়, “লা”, তৃতীয় 

পুরুষে “(গ) ইয়' লি", ভবিষ্যত কাল-_'(গ) ইউ”, 'বআ”, বাম, 

দ্বিতীয় পুরুষে 'বে”, অন্ুজ্ঞা--“আ না'বচক 'ইআ”, যেমন-_ নকরিঅ,. 

সম্মানবীচক__করতক', অসমাপিক। “ইয়ারে যেমন- গরিয়ারে। 

বাংলাদেশের উপভাষ। সমুহের যধো রূপতাত্তিক বৈচিত্রা অধিক । : 
এবং তা নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সব্াধিক, সর্বনাষ, সর্বনাষ ও. 



৩১৩ ভাষা তত্ত্ 

বিশেষোর কারক বিভক্তি এবং কাল ও ক্রিয়৷ বিভক্তি সমূহে । যেমন 

সবনামে তাধুনিক কথ্য বাংলায় 'আমি”, উত্তরবঙ্গে মুই? 

নোয়াখালীতে 'আই”। টা বাংল1--'আমার' উত্তরবঙ্গে 

“মোর, নোয়াখালীভে 'আার',। আধুনিক বাংলায় আমাদের, 

উত্তর নঙ্গে “হামার”, ময়মনসিংহে 'আমরার", কুমিল্লায় 'আমাসে। 
বরিশালে মোগো", দক্ষিণবঙ্গে আাঙষরার ইত্যাদি । 

সৰনাম ও ধিশেষণের কারক বিভক্তিতে, আধুনিক বাংলায় 

চাকরদের, উত্তরবঙ্গে চাকএদেক, পৰবঙ্গীয়তে _ছাঅরগো, দক্ষিণবঙ্গে 

ছঅরগ্ণ। আধুনিক বাংলায়--"লায়, পুর্ববঙজে-গলাত। ক্রিয়া 

বিভক্তিতে. আধুনিক বাংলায়, বলব, উত্তর বঙ্গে__বলিম, পুর্ববজে _ 
কমু; দক্ষিণ বঙ্গে খইয়ুম ইত্যাদি । 

গ্রন্থপঞ্জী 

131901)0610---1211010920, 

90000552170 450 11009000010 00 17110 97015110 9019100 

৬৬110076012 16101102101) 11131011082] 11110190105, 

২, [7 1২০910$--06786181 17106019110, 40 1100000১001% 
১01৬৪). 

59186 091161501/--15109019610 50125 01 1107018( ৮০1. %) 



তুলনামুলক পতি 
(1106 (00771799796886 17)6101800 ) 

কোন কোন ভাষার মধো যে মিল দেখা যায় তা কেবল 

এতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিচার কর' চলে । যখন বিভিন্ন 

ভাষার মধ্যে সম্পর্কের কথা বল। হয় তখন এটাই বল' হয় ষে এই 

ভাষাগুদল পূর্বতন একটি ভাষার পরবতাঁ রূপ। রোমান্স ভাষা 
সমুহের ক্ষেত্রে লিখিত পুথি সমূহ থেকে তাদের পূর্বতন রূপ লাতিনের 

পরিচয় পাওয়া যায়। লাতিন ভাষ' বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার 
পর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকার ভাষাতাত্তিক পরিবর্তনের সম্মুধীন 

হয়েছে, এঈ বিভিন্ন বূপগুলি এতই পুথক হয়ে গেছে যে তাদের 

এখন ইতালিয়ান, ফরাসি' স্পানিশ ইত্যাদি বলা! হয় । শবে 

এই সব ভ।ষ সমুহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ ছু হাজার বংসরকাল 
পুরের লাতিনে হিল । লাতি"নর পরবতা রূপ সমূহের যে ভিন্নতা, 
যা ভিন্ন ভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যেও একটা শৃংখল। 
রয়েছে । 

জার্নানীয় ভাষা সমুহের মধ্যেও লাতিন উদ্ভূত ভাষাগুলির মতোই 
পারস্পরিক মিল আছে কিন্তু জার্নান ভাষ।র ক্ষেত্রে লিখিত এমন 

পুথি পাওয় যায়নি, যার থেকে জার্ন।নীয় ভাষ। সমুহের পৃথক রূপের 

পূর্ধববতাঁ সাধারণ রূপ বোধ। যায়। তুলনামূলক পদ্ধতিতে অবশ্য 

উভয ক্ষেত্রে একই প্রকার ধারণ। কাঞ্জ করে, শেষে ক্ত ক্ষেত্রেও 

একটি প্রত্ুজার্নান মূল ভাষার মপ্তিত্ব ধরে নেওয়। হয় এবং তার 

রূপ অনুমান করা হয় । জার্নানীয় ভাষ' সমূহের আধুনিক রূপগুলর 
মধ্যে যে মিল তার থেকে তাদের অভিন্ন উৎস সম্পর্কে সন্দেহ থাকে 

ন।। যেমন, 



৩১৮ ভাষতর্ত্ 

ইংরেজ ডাচ জার্নান ডেনিস স্ুইভিস 

মানুষ 106): 0091) 1081) 10121) [1081) 

হাত 176770 17810 10171 101) 19100 

এই সমস্ত ভাষ। সমুহের মধ্যে বিল, এভই অধিক যে সে মিল 

আকম্মিক বা কৃতখণ হতে পারে না। এই সব ভাষ। সখুহের মধ্যে 

যে অচিল তা সমাস্তর[ল, যেমন 119052 শব্দের আক্ষরিক মুল 

ধ্বনির ভিন্নতা । 

ইংরেজি ডাচ জার্নান ডেনিস ম্ুুইডিস 
[0056 13255 [7055 1795 11025 [01055 

এই ভাষ। সমুহের ভিন্নতাও একই কাঠামোর অন্তর্গত । এর সঙ্গে 

যেখানে পুৰতন বূপের লিখিত প্রমাণাদি রয়েছে যেয়ন রোহান্স ভাষার 

যদি তুলনা করি সেখানেগ আমর মিল ও অমিলের সমান্তরাল প্রকৃতি 

লক্ষ্য করব । প্রথমে মিলের উদাহরণ, 

ইতালিয়ান লাতিন ফরাসী স্পানিশ রুমানিয়ান 
নাক "25০ 0950 776 ১0850 1785 

রোমান্স ভাষা সমুহের মধ পার্থক্যের ক্ষেত্রেও একট। শুংখল। পাওরা 

যাবে, নিম্বোক্ত ভাষ। সমূহে আক্ষরিক রূপ সমুহ তুলনা করলেই তা৷ 
বোঝা যাবে। 

ইতালি লাতিন ফরাসি স্প্ানিশ রুমানিয়ান 
ফুল 00016 থা 10962 10815 

একটি পুনর্গঠিত রূপ (19000568016. [011 ) হল এন 

একটি পরিকল্পনা য৷ কযেকটি সম্পফিত ভাষার সমান্তরাল ধ্বনি 
মূল সমুহের নিয়মিত এক নির্দেশ করে, তছ্পরি ফেহেতু এই 
সমান্তরাল এক্যের মধ্যে প্রত্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য সমুহ প্রতিফলিত 

হয় সে কারণে পুনর্গঠিত রূপ প্রত্ব ভাষার ধ্বনিম,জ পদ্ধতির নকৃশাও 

বটে। তুজনামলক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা মল ভাষার 



তুলনামলক পদ্ধতি ৩১৯ 

"পুনর্গঠিত রূপ সম.হ বিশ্লেষণ করতে পারি, যেমন ্রি0১৪ শব্দটি, 
স্কতে 7019 2 ঘ্রীকে 02661, লাতিনে 08661, প্রাচীন আই- 

রিশে ৪৫11, প্রাচীন জার্নান ৫৪1, যার থেকে আদি ব। প্রাচীন 
ইন্দো-ইউরোপিয়ান পুনর্গঠিত ব্ূপ হল 7816 ইন্দো-ইউরোপিয়ান 

ধ্বনিতে ভাষার আদি 7 ধ্বনি জার্মানিয় ভাষায় ? কেলটিক ভাষায় 
শৃন্ে পরিনত হয়েছে । ছ্িতীয় ধবনিমুলটি থেকে বোধা। ধায় ষে প্রাচীন 

ইন্দো-ইউরোপিয়ানে তিনটি হুম্ব ব্যরধবনি ছিল ৩, ০,৪, কোন 

ইচ্ছে -ইউরোপিয়ান ভাষার স্বরধবনির এই জ্রিবিধ অবস্থান ন1 থাকলেও 

মল ইন্দো-ইউরোপিয়ানের ক্ষেত্রে এট। ধরে নেওয়। হয় কারণ সম্প- 
'কিত ভাষাগুলির মধ্যে ত্রিমুখী সম্পর্ক দেখ। যায়। প্রথম ক্ষেত্রের 

৪, আধ, গ্রীক, লাতিন এবং জার্ধানীয় ভাষায় য। &, 
৪075 হ সংস্কৃত 21151, গ্রীক ৪৪1০5 লাতিন 2982. 

প্রত্ব জার্মান 2052, প্রত্ব ইন্দো-ই উরোপিয়ান পুনর্গঠন ৪৪:০9 
6191105 সংস্ক.ত 282১৬, গ্রীক 9100: লাতিন ০1:৫০, প্রত 

জার্মান 21106, গথিক 91:02, প্রাচীন জার্জান ৪1200, প্রত 

ইন্দো। ইউরোপিয়ান পুনর্গঠন ০1602% | 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ০১ আর ভাষায় ধেখানে ? কিন্তু অন্তান্ত ভ।ষায় ৪ 

51690 £ সংস্ক'ত 50101)” শরীক 90265? প্রত্ধ জার্ষান 509012, 
গথিক 980, পুরাতন উচ্চ জার্মান 912, প্রত ইন্দো-ই ওরো- 
পিয়ান পুনর্গঠন 50179015 । 

তৃতীয় ক্ষেত্রে যখন অন্যান ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় £ তখন 

জার্মানীয় ভাষায় উচ্ম 00 ধবনি। 
91০90061 সংক্ক:ত 721778:0, ক 01015:0620, লা তিন 78:69 

পুরাতন বুলগারিয়ান ট৪৮ প্রত জার্মানিক ০:02, পুরাতন 

নর্প ৮:০৪], পুরাতন ইংরেজি 09:০9:01, পুরাতন উচ্চজার্মান . 

49190097, প্রত্ব ইন্দো-ই উরোপিয়ান পুনর্গঠন 01059271 



ও ভাব।তত্ 

(007০6: সংস্কত 0815917, গ্রীক 6]5, লাতিন 09:5, পুরাতন: 

বুলগারিয়ান 0118, প্রত্ধ জার্ান, 01/1:2, পুরাতন নর্স 002, 
পুরাতন হাই জার্ান ৫11:, প্রত ইন্দো-ইউরোপিয়ান পুনর্গঠন 
115)95 1 

তুলনামুলক পদ্ধতির ফলে ঘে পুনর্গঠিত রূপ সমুহ পাগুয়। যায় ত' 
থেকে অবশ্য এ ধ্বনিগুলির ধবনিগত রূপ সম্পর্কে কিছু জান যায়না, 

কেবল ধ্বনিমূলগুলিকে পুনর্গঠিত রূপের সংগঠকরূপে চিহ্িত করা 

যায। তুলনামূলক পদ্ধতির মুল তত্্ণত ধারণা হল এই যে প্রতিটি 
শাখা ভাষার ক্ষেত্রে প্রত্ুভাবার কপ সমুহের বিকাশ স্বাধীন ভাবেই 

ঘটেছে । ঘুরিয়ে কথাটা এ ভাবেও বল। যায় যে, প্রথমতঃ প্রত 

ভাষাভাষী সম্প্রদায় ভাষার ক্ষেত্রে এক ছিল, দ্বিতীয়ত: এ সম্প্রদায় 

হঠাৎ ছই বা ততোধিক সম্পর্কে সম্প্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং 
পরম্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যায় । ভাষার ইতিহাসে এই প্রকার 

বিচ্ছেদ তুলনামূলক ভাষাতত্বে প্রায়ই ধরে নেওয়া হয় । অনেকে 

প্ডিত মুল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার প্রথম বিচ্ছেদ বা ভাঙ্গনের 

উদাহরণ হিসেবে পশ্চিষ শাখা! বা ০60(010) ভাষাসমূহ এবং পুৰ 

শাখ! বা 5260 ভাষ। সমুহের কথা উল্লেখ করে থাকেন। যথা, 
পূর্বশাখা, সংস্কতে 8৪217, আভেম্ত। 9812100, লিখুনয়ান 8110095, 

পশ্চিম শাখা, গ্রীক 179-198600, লাতিন 1560001], পুরাতন 

আইরিশ 15:৫, প্রত্ন ইন্দো-ই 9গরোপিয়ানের পুনর্গঠিত রূপ 10 
(000, এ ক্ষেত্রে অনুমান কর! হয় ষে প্রত ভাষায় ত্যলব্যভূত কষ্ঠ্য 
স্পট ধবশি ছিল । 

ভাষার প্রাচীন রূপের পুনর্গঠনের ফলে প্রাচশন কালের অন্ান্ 
বিষয় সম্পর্কেও কিছু কিছু জানা যায় । আধ ভাষার প্রাচীন লিখিত 

রূপের সময় ১২০০ যী, পুৰঝের পরে বা হোষারের কবিতাবলীর সময় 

৮** হী,ষ্ট গুরের পরে কিছুতেই ফেল। যায় না এবং পুনর্গ ঠিত প্রত 



তুলনামুলক পদ্ধতি ৩২১ 

ইন্দো-ই উরোপিয়ান ভাষার সময় এ সব তারিখ থেকে অন্ততঃ: হাজার 

বছর আগে স্থির করতে হয়। কাজেই অন্যান্ত ঘে কোন বিষয়ের 

তুলনায় আমর। ভাষার প্রাচীনতম ইতিহাস খু'জে বের করতে পারি, 

কিন্ত আমর ইতিহাসের অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধারণ। প্রয়োগ করতে পারি 
না কারণ গ্রাযরা সঠিক জানিন। ষে প্রত্ব ইন্দো-ইউরোপিয়ান কোথায় 

বল। হুত এবং এ ভাষাভাষীর। কোন জাতি ছিলেন। আমরা 

প্রতু-ইন্দো ইউরোপিয়ান বূপকে বিশেষ কোন প্রাগৈতিহাসিক বজ্র 
সঙ্গে সম্পকিত করতে পারিনা ॥ 

ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা সমুহে 50০0৬" বা তুষারের কখ। এত 

বেশী আছে যে ধার ফলে ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাবীদের আদি 

বাসস্থান রূপে এই উপমহাদেশকে ধর। ধায়না। বিভিন্ন গাছের 

নামের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে অর্থের পার্থক্য 

খুবই বেশী, যার ফলে বৃক্ষ জাতীয় শব্দ থেকেও স্থান নিদিষ্ট করা 
সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন আবজন্তর না সমুহ অনিয়মিত রূপের 
আঅধীন। বিভন্ন স্থানের, বিভিন্ন জন্ত জানোয়ারের নাম থেকে কেবল 

মাত্র এইটে বোঝা যায় যে গরু, ভেড়া! ইত্যাদি পোষ যেনেছিল কিন্তু 

অন্যান্য জন্তু পৌষ মেনেছিল কিনা! বোঝা ষায়ন।। ক্রিয়ারূপ সমুহ 
ব্যাপক কিন্তু অর্থ অস্পট বা বিচ্ছিন্ন । সংখ্যা “শত' পাগুয়। যায় 

'সহন্্র' নয় । পারিবারিক সম্পর্কে বৈবা হিক স্থাত্রে নারীর আত্মীয়দের 
নাম পাওয়। ধায় কিন্ত পুরুষের নয়, তার থেকে বোঝা যায় থে 
বিবাহের ফলে স্ত্রী স্বামী পরিবারের অন্তভুক্ত হতেন এবং পিতৃতান্ত্রিক 

(09207910791 ) সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করতেন। সোনা, রুপা 
এবং তামার উল্লেখ পাওয়া! বায় তবে তা কৃতখণও হতে পারে। 

পগ্িতের। প্রাচীন ইন্দ্রো-ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়কে পরবর্তী প্রস্তর 
যুগের অন্তভূক্ত করেন। 

২১... 



৩২২ ভাষা তত্ত্ 

ইন্দো"ইউব্লোপীয় থেকে বাংল। ভাষাত উত্তর ওত্তিকাশ 

বিভিন্ন ইন্দে। ইউরোপ ভাষার আদি জননী ইন্দো-ইউরোগ়্ 

ভাষ। পুর্থবীর কোন্ অঞ্চল থেকে উদ্ভৃত তা নিয়ে মতভেদ আছে। 

একটি মত হল এই ধে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদি পীঠস্থান 
মধ্য এশিয়ার কিরগিজ তৃণভূষিঃ কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর ও আরল 

সাগরের মধাযবতাঁ ভূখণ্ড বা কৃষ্ষসাগর অথব। কাম্পিঘ়ান সাগরের 

মধ্যবতা অঞ্চল । আর একটি মত হল এই যে, ইন্সো-ই উরোপায় 
ভাষার প্রাচীন বাসম্থান হল ক্কেন্ডিনেভিয়! এবং উত্তর জার্নানীয় 
সংলগ্ন অঞ্চল অথবা দানিয়ুব উপত্যক। বিশেষত; হাঙ্গেরীর সমতঙলভূমি । 

প্রথমোক্ত অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ পুৰ রাশিয়। ব৷ কিরগিজ স্থানের উর 

অঞ্চলই ঘে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বাসভ্মষি এ মতামতই অধিকতর 
অমধিত। মুল ইন্দে-ই ওরোপীয় ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়। যায়নি, 

সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিনের তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে মুল 
ইন্দো-ই ওরোপীয় ভাষার আনুধানিক রাশ পুনর্গঠন কর। হয়েছে । 

মুল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাথমিক বিভাগ হল “কেন্তুম' ও 

“শতম' বিভাগ, মূল ভাষার তালব্য 'ক' ধ্বনির উচ্চারণ পার্থক্য 

থেকেই এই বিভাগের সৃষ্টি । মুল ভাষার কয়েকটি শাখায় থেষন 

ইন্দো-ই $রোপীয় ব! আধ, বালতো-লাভিক, আধ্রেনীয় এবং আল 

বেনীয়তে মূলভাষ। থেকে আগত যে সব শব্দে ক' ধ্বনি ছিল সে সব 
শব্দে এ ধ্বনি “স' ধ্বনিতে পরিবতিত হয়ে গেল কিন্তু গ্রীক, লাতিন 

কেলটিক, জার্নান, তুখারীয় এবং হিট্রিতে মুন ভাষার তালব্য 'ক' 
ধ্বনি অবিকৃত রইল । হে সবভাবষায় মুলভাষার 'ক' ধ্বন রক্ষিত 
সে সব ভাষাকে 'কেন্তুম' আর যে ধেসব ভাষায় তা 'স' ধ্বনিতে 
পরিবতিত সে গুলোকে শতম' বলা হয় । হিষ্রি এ?ং তুখারীর় তাষ। 
আবিষ্কারের পুর পর্যন্ত পণ্িতেরা মনে করতেন ইউরোপের প্রতীচ্য 



বাঙল। ভাষার ক্রমবিকাশ ৩২৩ 

খণ্ডের ভাষায় “ক' ধ্বনি রক্ষিত সুতরাং কেন্তুষ হল প্রতীচ্য ভাষ। 
আর প্রাচ্য খণ্ডের ভাষায় 'ক' ধ্বনি পরিধতিত হয়েছে 'স' ধ্বনিতে 
সুতরাং শততম হচ্ছে প্রাচ্য ভাষা । কিন্ত পঞ্চাশ ষাট বছর আগে 

প্রাচ্য খণ্ডে 'ক' ধ্বনি সম্মলিত হিটি ও তুখারীয় ভাষার আবিষ্কারের 

ফলে এ প্রকার ভৌগোলিক শ্রেণী বিন্যাস অবাস্তব প্রমা ণিত হয়েছে । 
ভারতীয় উপমহাদেশের ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রভুক্ত আর্ধ ভষা 
সমুহ শতম শাখাভুক্ত । 

মূল ইন্দো-ই ইউরোপীয় ভ,বার একটি শাখা! আনুমানিক ১৭০০ খ্রীষ্ট- 
পূর্বে প্রথমে আদিম বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পূর্ব রাশিয়।, 
কাজাকস্থান এবং ককেশাসের দিকে এবং ককেশাস পবতমালায় 
অতিক্রম করে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় যায় । এখানে মুল ইঞ্রো-ইউ- 
রোপীয় ভাষার এই শাখাটি নিক্স্থ টংশ্রিষ্ট্য সহ কয়েক শতাব্দী অত্তি- 
বাহিত করে, এই নুতন বাসভূমিতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই 
শাখাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।২৫*০ খ্রীষ্ট- 
পুর্ব থেকে ১৫০১ শ্রী্টপুৰ পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই শাখাটি 
মেসোপটেতরিয়ায় বিশিই রূপ ধারণ করে এবং স্থানীয় আপিরিয়ান ও 
ব্যবিলনের সেমেটিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। উত্তর 
মেসোপটেমিয়ায় আগত বসবাসকারী ইন্দো-ইউরোপীয়রা সংখ্যায় 

কম হলেও সংগবদ্ধ ছিল ফলে তার নতুন সংস্কৃতিতে সম্পর্ণ বিলীন 
হয়ে যায়নি । মিশ্র আমিরীয় ব্যাবিলনীয় ভ.ষায় লিখিত মিতান্লি 
শিলালিপিতে কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ গ নাম পাওয়া গেছে 

যা বেদ আবেস্তা এবং প্রাচীন ফাসাঁ থেকেও পুরাতন অর্থাৎ প্ররত্ব 
ইন্দেশইউরোপীয় ভাষার নিদর্শন । 

ইন্দো-হইব্রানীয্র এবং আর্য ৃ 
ইন্দো-ইউরোপীয় আগমনকারীদের একটি অংশ মেসোপটেমিয়ায় 
সেমেটিকে ভাষাভাষী আসিরীয় ও ব্যবিলনীয়দের মধ্যে ১***হী- 
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গৃর্বান্দের মধ্য মিশে যায় কিন্ত ইন্দো-ইউরোপীয়দের কয়েকটি 
উপজাতি যেসোপটেমিয়া থেকে মুল্যভাষ। সহ ইর'ন এবং ভারতীয় 

উপশ্লহাদেশে আগমন করে, এই আগন্তকেরাই আর্ধ নামে পরিচিত । 

তখন পশ্চিম ইরান থেকে উত্তর ভারত পর্ধজ্জ সম্ভবতঃ অনাধ 

জ্রাবিড শ্রেণীর মানুষেরা বসবাস করত। যহেঞ্জোদরে। হরপ্লাতে, 

সম্ভবত: তাদের সভাতার নিদর্শন পাওয়া! গিয়েছে । বহিরাগত 

আর্ধরা ইরান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের স্থানীয় অধীবাসীদের 

সঙ্গে ষে মিশে যায়নি তার থেকে মনে হয় ইরান ও ভারতে আগষন- 

কারী আধর সখ্যায় খুব কম ছিলনা । তবে ইরান ও ভারতবধে 

আগখনকারী আধদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর এ সহ অঞ্চলের আদিঙ 

অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্ক.তির প্রভাব যথেই পড়েছিল । সুতরাং 

ইন্দো-ই ইউরোপীয় বা আধা আসিরীয়-বাবিলনীয় সভ্যতা ইরান 

ও ভারতের আধপুধ, প্রাচীন পারস্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা দ্বারা 

যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল । ইরানীয় ও ভারতীয় আধদের ভাষ।, 

ধর্ম ও রীত্তিনীতির মধো অবশ সাধারণ ইন্দো-ইউরোপীয় বৈশিষ্ট 
যথেষ্ট পরিমাণে বজায় ছিল যখন ইরানীয় আধর। আবেস্তা ও. 

ভারতীয় আধরা বৈদিক সংস্ক.তি গড়ে তুলছিল তখনকার অর্থাৎ 

১০০ হী-ই্টগূর্ব ইরানীয় ও আর্ধ উপভাঘ' প্রায় এক ছিল, তারপর 
এই ভাষ! ক্রমশ: ছুটি ভৌগোলিক, সাংস্ক'তিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে 

স্বাধীন ও স্বতন্্রপে গড়ে ওঠে, যার একটি ইন্দো-ইরানীয় এবং 
অপরটি ইন্দো-আধ। 

ভাব্রতীয় উপমহাদেশে আর্জ বসতি 

ভারতীয় উপমহাদেশে মাধবনতির প্রথম কেন্দ্রস্থল উত্তর পশ্চিম 

অঞ্চল। খগবেদ সংহিতার চিত্র অনুসারে উপমহাদেশে প্রথম 

আর্ধবসতির ভৌগোলিক অবস্থান হল, আফগানিস্তান, উত্তর পশ্চিগ 
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সামান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, রাজপুতানার অংশবিশেষ 
এবং সরযু নদী পর্যস্ত বিস্তৃত পুবাক্ল: বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত 
একত্রিশটি নদীর মধ্যে পাচটি নদীর নাম একমাত্র খগ বেদেই পাওয়' 
যায়, এ নদীগুলির অধিকাংশই সিন্ধু নদীর শাখ' প্রশাখা এর 

বাইরে ঘে সব নদ-নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হল গঙ্গ!, যমুনা 

সরস্বতী এবং সরযু নদী, তবে গঙ্গার উল্লেখ সবচেয়ে কম । খাগিবেদ 
যুগে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আঞ্চলিক স্বাতন্তয নিয়ন্ত্রিত হত 
কৌম প্রধানদের দ্বারা, এই কৌমগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গান্ধারী, 

কুভানদীর দক্ষিণ তীরে মুজবস্ত, পুরঞ্চী নদীর গতিপথে অনু, ক্রেন 
এবং তুর্শ আন মধ্যপ্রদেশের পুরু ও ভরত । খগবেদে ভারতের 
আদিম অধীবাসীর। অর্থাৎ অনার্ধর। উল্লিখিত হয়েছে দাস, দস্যু বা 

অহ্ুর নামেঃ এই 'দাপ? উপজাতিদের বাল গাঙ্গের উপত্যকায়, ভারতের 

দক্ষিণপুর্ব ও পুর্বদিকে মর্ধদের অভিযানে এই অনার ছিল প্রতিপক্ষ । 

সম্ভবতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার এই অনাধ দাসরাই বাঙালী জাতির পুর্ব- 
পুরুষ । খগবেদে পিশাচ ও রাক্ষদদেরও উল্লেখ আছে, এই অনার্ধদের 

বৈশিষ্ট হল, তার! অবৈদিকভ।ষী, বৈদিক কর্মাবরোধী, দেবতাবিরোধী 
নিষ্ঠাহীন। তাদের চাপা নাক ও তারা কুষ্ণবর্ণ এবং ভিন্নধর্মাসক্ত । 
খগবেদোত্তর যুগে ভারতবর্ষ তিনট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, ব্রক্মাবর্ত 

বা! আর্ষাবর্ত, মধ্যদেশ এবং দক্ষিণাপথ । এতরেষ ত্রাক্মণ এবং অথব- 

বেদে পাচটি বিভাগ দেখ! যায়, গ্রবা মধ্যম প্রতিষ্ঠা দিশ বা মধ্য 

দেশ, প্রাচ্য দিশ, দক্ষিণ দিশ, প্রতীচী দিশ এবং উদীচি দিশ। আধ 

সংস্ক'তির প্রভাবের বাইরে প্রাচ্যের প্রত্যন্ত দেশ ছিল মগধ (দক্ষিণ 

বিহার) এবং অঙ্গ । অথর্ববেদে এই ছুই দূর দেশের উল্লেখ আছে গোপথ 
ব্রাঙ্মণেও অঙ্গ ও ম্নগধের উল্লেখ পাওয়। যায়। খগবেদে এবং 

অথর্ববেদে মগধের প্রতি দৃ্টিভঙ্গী বিরূপ, এই বিরূপ মনোভাবের 
কারণ পূর্বাঞ্চলে ব্রাঙ্গণ্যধর্ন বিয়োধী মনোভাব এবং অনা” সংস্ক.তির 
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অন্তিত্ব, সর্বোপরি পরব্তাঁ কালে জাতিভেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের 
আবির্ভাব। বৈদিক সংহিতায় মাগধদের বলা হয়েছে ব্রাত্য অর্থাৎ 

পতিত, তার! যাযাবর এবং শসংস্কত প্রাকৃত ভাষাভাষী । তাগুক 

পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণে পুর দেখায় ব্র'তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ত্রাত্যর। 

কক? নয় এখন বাকাও কষ্টে উচ্চারণ করে, তার! বৈদিক ধর্পে 

দীক্ষিত নর তবে দীক্ষিতেন ভাষা বলে অর্থাৎ পুৰাঞ্চলের অনাধর! 

বৈদিকধর্ধে দীক্ষিত না হয়েও আধভাধাভাষী । এতরেয় অরণাকে 
বঙ্গ, ধগধ বা মগধ এনং চেরদের বলা হয়েছে পার্ধী অর্থাৎ অন্ 
নর্ষ ঘারা আর্ধভাষী ছিলনা । এ থেকে বোঝা যায় মাগধরাই ষখন। 

ক্সাধ্য নয় এমন বাকা কষ্টে উচ্চারণ করে তখন বঙ্গ অন-আবধরি 

সে আধযভাষা গ্রহণ করলে, পাখীদের পক্ষে তা আয়ত্ত কর। কত, 

কইসাধ্য ছিল । 

ব্রাউলাদেশেত্র আধীকরণ 

্রীষ্টুর্ব অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৈদিক আর্ধসভাতার' 

প্রপার বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকটে অবস্থিত মগধের কাছা- 
কাছি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মগধে তখন বেদাচারহীন ব্রাতাদের 
আধিপত্য ছিল, এই ব্রাত্াদের মধ্য থেকেই জৈন বৌদ্ধ মতবাদের 
উদ্ভন ঘটে। সম্ভবত: এই ত্রাত্যদের মুখেই প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ 
ভাষার 'প্রাকৃত' রূপান্তর ঘটে বা আর্ধভাষার মধাম স্তর শুরু- 
হয়। এই প্রাকৃতভাষী মাণধী ব্রাতারাই ব'ংল'দেশে আবসংক্ক,তির 
প্রচারক। সম্ভবত: জেন সপ্প্রদায়ই বাঙলাদেশে প্রথম আঘ'সভ্যতার, 
বিস্তার ঘটায় । জৈন ধর্মগুরু মহাবীর রাচে আগমন করেছিলেন ; 
জৈন তীর্থস্করদেরও অনেকে বঙ্গে আগমণ করেন । জৈন মতবাদের 
প্রচারকের। যখন বাঙলাদেশে আধ প্রাকৃত ভাবায় প্রচলন করেন, 

সম্ভবত; তখন এ দেশে দ্রাবিড় ও অগ্্িক শ্রেণীর অনার্ধজাতিক বসবাস, 
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ছিল। প্রকাশ যে, তারা সহজে আর্থ ধর্ম বা সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি, 

জৈন ধর্মগুরু মহাবীর রাটে আগষন করলে স্থানীয় অধিবাসীর। 

নাকি তার প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল । এই জৈন তীর্ঘস্কর ও 

শ্রাবকদের প্রচেষ্টাতেই বাঙলাদেশে জৈন প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে, 

পৌনু.ব্ধনে ছিল ঠজনদের একটি প্রধান কেন্দ্র। অনার্য ও 
বেদ বিরোধী জৈন প্রভাবের ফলেই খ্রীষ্টান্ের গুৰ পযন্ত 

বাঙলাদেশে বৈদিক সংক্কংতি প্রবেশ করতে পারেনি আর সে 

কারণেই সে কালে আর্ধদের বাঙলাদেশে আগমন করলে প্রায়শ্চিত্ত 

করতে হত। 

বাঙলাদেশ মগধ বাটে. অন্তভূক্ত হয় মৌর্যদের সময়ে । মগধ থেকে 

তখন দলে দলে রাজপুরুষ, সৈন্য সামস্ত এবং ব্যবসায়ীরা বাঙলাদেশে 

আগমন করতে থাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্য সংস্ক'তিরও আগমন 

ঘটে বাঙলাদেশে । সম্রাট অশোকের শাসন কালে বাঙলাদেশে 

মৌর্যপ্রভাব বিশেষছাবে বৃদ্ধি পায়, অশোকের সাআজ্যে রাজধর্ম 

ছিল বৌদ্ধধর্ম, বাঙলাদেশেও দেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়, আর 

এ সময় থেকেই বাঙলাদেশ অর্ধসভ্যতার প্রভাব বাড়তে খাকে। 

বস্তুত: বাগুলাদেশের আধাঁকরণ ষ্থাধথভাবে সংগঠিত হয় দক্ষিণ 

বিহারের মগধে গুপ্ত সম্রাটের অধিকারের আমলে । বাঙলাদেশে 

্রান্ণ্য ধর্নের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত আমলেই প্রথম বৈদিক ধর্ম প্রচারিত 

হয়। তার! মধ্যদেশ থেকে শাস্তজ্ঞ ব্রাক্মণদের বাঙলাদেশে বদবাসের 

জন্য এবং বৈদিক ধর্ন প্রচারের জন্ত ভূমিদান করতেন। চীন। পরিব্রাজক 

হিউএন সাঙের সাক্ষ্য থেকে জান] ধায় ঘষে সগুম শতাব্দীর প্রথম 

পাদে বাঙলাদেশ আর্ধভাষী হয়ে উঠেছিল। আর্যভাষা বাঙলা- 

দেশ" সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় আর বিস্ত'ত হতে 

পারেনি। বাঙল।) ও আসামের সমতজ ভূমি পর্যন্তই অর্ধপভ/তার 

বিস্তার | 
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প্রাচীন ভারতীয় কথ্য ভাষ। 
সাধু বা শিষ্ট সংস্কৃতভাষার বিশিষ্ট রূপটি গড়ে উঠেছিল পাণিনি এবং তার 
পরবর্তী যুগে কিন্ত এই সাধু বা কৃত্রিম সংস্কৃত ত।ষা ভারতীয় কথ্য 
ভাষাগুলোর জননী নয়, প্রান ভারতীয় আধভাষার অ-সংস্কৃত 

কথ্য উপাদান ও উপভাধাগুলোই হল মধ্যভারতীয় আয ভাষ'র প্রকৃত 

ভননী। সাধারণ সংস্কৃত ভ।ষায় প্রাকৃতের বিপুল প্রভাব রয়েছে, ত' 

ছাড়া প্রাকৃতে এমন অনেক উপাদান আছে ঘ' বৈদিক ব' সংস্ক'ত 

ভাষার নয় বরং অধকতর প্রাচীন উৎস থে.ক বিবতিত। 

মধ্য ভাব্রতীয় আর্ষভাষ। ব। সাধারণ প্রাকৃত 
মধ্যভারতীয় আর্ধভাষ। ব। প্রাককতের উদ্ভব কেবল ভাষা বিব্তনেরই 

ফল নধ, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন আদর্শের ছন্দ সংঘাতের 

ফলও বটে । ব্রঙ্গাবর্জ ও আর্ধাবর্তের বৈদিক ও ত্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির 

সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্ব' পূর্বাঞ্চলের জীবন ও মূল্যবোধের 
পাথক্য ছিল স্পই। স্বয়ংবুদ্ধদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রত্যেককে 

নিজ্গ নিজ মাতৃভাষায় তার বচন পঠন পাঠনের উপদেশ দিয়েছিলেন । 
স্ক.ত ভাষা ছিল ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের একমাত্র বাহন আর জৈন ব! 

বৌদ্ধরা জনপাধারণের মধ্য প্রভাব বিস্তারের জন্তে ষধ্য ভারতীয় 
আয+ভাষা ব' প্রাকৃতের ব্যবহার করেছিজেন। দক্ষিণ-ভারতের বৌদ্ধ 
হীন্যান সতাবলম্বীরা গ্রহণ করলেন পালি, উত্তর-ভারতের বৌদ্ধ 

মহাযানীর! সংস্কংত প্রাকৃত মিশ্রিত এক শঙ্কর বৌদ্ধ সংস্কত ব! 
গাথা! ভাষা । শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনর! গাথ। সাহিত্য রচনার জন্ত নিলেন 

অধমাগধী আর গাথা নগ্ন এমন সাহিতোর জন্য জৈন মহারাহী। 
দিণম্বরপন্থী জৈনদের গাথ। সাহিত্য রচিত হল গ্ৈনৈ শৌরসেনীতে। 

ব্যাপক অর্থে সমগ্র মধ্যভারত'য় আধভাষার সাধারণ নাম হল 

প্রাকৃত, যার সময়কাল খী.ই-পুর্ব ৬০* থেকে ১*০* হষ্টাব পযন্ত 
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সার এর অন্তর্ভুক্ত হল অশোকানুশামন, পালি, নিয়। প্রাকৃত, 
সাহিত্যিক প্রাকৃত এমনকি অপভ্রংশ | 

অপজংশ সমল্যা 

গ্রীয়ারসন, প্শ্যাল, চ্যাটার্জী প্রমুখ পণ্ডিতেরা অপত্রংশকে মধ্য- 
ভারতীয় আর্ধভাষার শেষ স্তর হিসাবে চিহ্নিত করলেও অপভ্ংশের 

ইতিহাস কিন্তু আরগ অনেক প্রাচীন। আবার অপভ্রংশ যে 

একদিক থেকে অর্াচীন স্তরের তাতেও কোন সন্দেহ নেই : কারণ 

মধ্যভারতীয় আর্ভাষার সঙ্গে বা সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে তার 

যোগাযোগ । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ভারতীয় আধভাষর প্রাচীন 

স্তরভুক্ত অশাক-প্রাকৃত এবং গান্ধারী প্রাকৃতের সং্গও অপভ্রংশের 

সম্পর্ক সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে যোগাযোগের চেয়ে কম নয়। 

এই কারণেই প্রাচীন বৈয়াকরণরা অনেকে অপভ্রংশকে সংস্ক.ত ও 

প্রাকৃত ভাষার পাশে স্বাধীন কাব্যিক রীতিসম্মত শিষ্ট সাধু ভাষার 

ষর্যাদা দিয়েছেন । দশম শতকের সমসাময়িক অনেকে আবার 

অপভ্রংশকে বলেছেণ দেশী ভাষা বা দেশীয়, প্রাকৃত বৈয়াকরণরাও 

অপভ্রংশ ও প্রাকৃতকে অনেকস্থানে একাকার করে ফেলেছেন। 

সুতরাং অপভ্রংশ ও দেশী ভাষার সম্পর্ক নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই 
প্রশ্ন ওঠে | 

হআপজংশের কালালঞনস 

পিশেল, আ্রীয়ারসন, ব্লক, ভাগ্ডারকর, উলনার প্রমুখ পঞ্চিতের মতে 

একান্তভাবে সংস্ক.ত প্রভাব বর্জিত শৌরসেনী অপতভ্রংশই হল মধ্য- 
ভারতীয় আধ্চভাষার শ্যস্তরের বথার্থ লোক ব৷ জনপদতাষ! ধার 

পূর্বস্তর হল সাহিত্যিক প্রাকৃত। গ্রীয়ারন প্রত্যেক প্রাদেশিক 
প্রাকত এবং তা থেকে উদ্ভুত আধুনিক কথ্যভাষার মধ্যবতা 
স্তরের আঞ্চলিক রূপতেদ নির্দেশ করেছেন, যেমন শৌরসেনী 



২৩৬ ভাখাতত্থ 

প্রাকৃত--শোৌরসেনী বা নাগর অপভরংশ--পশ্চিমা হিদ্দী, রাজস্থানী,. 
গুঞজরাটী। 

মহরাদ্রী প্রাকৃত--মহারাধী অপভংশ-_মারাঠী। 
মাগধী প্রাকৃত--মাগধী অপভ্রংশ--বাঙলা, বিহার, আসামী, উল্ভিয়! ॥' 
অর্ধশ্নাগধী প্র।কৃত--অর্ধমাগধী অপতভ্রংশ-_পুবাঁ হিন্দী ইত্যাদি । 
উক্ত পণ্ডিতদের মতে শৌরসেনী অপভ্রংশ যথার্থ দেশী ভাষা, যে. 
ভাষ। সাহিত্য পদবাচ্য হলেও লোকাশ্রয়ী কিন্তু গ্রাম্যতা দোষ যুক্ত । 

কিন্ত এই মৃত সর্বজন গ্রাহা নয়, য্যাকবি, আলপডর্ফ, কীথ প্রমুখ 
পণ্ডিতেরা মনে করেন যে অপভ্রংশ হল মুলতঃ প্রাকৃত, তাই তার 

ব্যবহার কাব্য এবং ধায় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, গুঞ্জরাটি প্রতি 
প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশের মিলের কারণ ভাষাগত 

প্রাদেশিক ভিত্তি, অন্তাত। আধুনিক কথ্য ভাষার সঙ্গে অপভ্রংশের 

সরাসরি যোগ নেই । এমন কি বাঙলাদেশের অবহট্ঠ রচন। প্রাকৃত 
পিঙ্গলের মধ্যেও মাগধী লক্ষণের গেয়ে পশ্চিমা প্রভাব অধিক 
পরিলক্ষিত। ধ্বনিগত গঠন ও শব্দ ভাগারে অপভ্রংশ প্রাকৃতাশ্রয়ী, 
আর রচনারীতি ও ব্ূপতত্তে তা দেশী ভাষার কাগ্ঠাকাছি আর এই 
দেশী ভাষা যেমন অপভ্রংশের ও কথ্য ভাষার মুল উৎস, আধুনিক 

ভাষাগুলিরও তাই । এই পণ্ডিতদের মতে অপভ্রংশ হল সাধারণ 
প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরভুক্ত, শৌরসেনী অপত্রংশেন্ন মত কোন কল্পিত 
অপভ্রংশের লেখ্য প্রম্নাণ মেলে না । আধুনিক ভাষাগুলির সঙ্গেও 
কল্পিত আঞ্চলিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশের মিল খুঁজে পাওয়। 
যায়না; তা ছাড়া অপভ্রংশের ইতিহাস প্রাচীন, মধ্যভার্তীয 
আ্ভাষার শেষ স্তর থেকে তা উদ্ভুত নয়। 

আপভ্রংশ ও দেশী ভাষ। 
তা হলে প্রশ্ন উঠে, অপতভ্রংশ ও দেশী ভাষ। কি এক? অপ্রাকৃত, 

অন্য আর এক স্তরের ভাষাই কি দেশী ভায়া? ফ্লাকবির মে, 
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দেশীভাব! হল এক জাতীয় শ্রিশ্রভাধ। ধার উৎস হল কিছু সংস্কংত 
বা লৌকিক সংস্কত, কিছু অদ্ীক বা মুড এবং দ্রাবিড় উপাদান । 
তিনি আরও মনে করেন ঘষে দেশীভাষ1 হল সর্বভারতীয় জনপদ- 
ভ।ষ৷ অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষা । এ কারণেই আধুনিক আধধতাষ! 

সমুহের বছ শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আর 

এই জনপদভাষ! থেকে উপাদান সংগ্রহের ক্ষমত। প্রাকৃতের চেয়ে 
অপত্রংশের ছিল বেশী কারণ প্রাকৃত ছিল সংস্ক'তের অনুসারী । 
অপভ্রংশের এই গ্রহণ ক্ষমতার জন্তেই তা লোকভাষার নিকটবর্তী । 
একাদশ শতক পযন্ত অপভ্রংশ আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাহিত্যিক, 
আদর্শরূপে বাব্হৃত হত কিন্তু শেষ পধ*স্ত প্রাকৃতের মতো! অপত্রংশ 
হয়ে উঠল কেবল সাহিত্য আর বাকরণের ভাষা। দ্বাদশ শত্তক 
থেকে অপভ্রংশ হয়ে গেল সংস্ক.ত ও প্রাকৃতের মত সাহিত্যিক কৃত্রিষ 
ভাষ।, এই শতকেই বাগভট্ট ও হেমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন ঘে গ্রান্্ 
ভাষ। অপভ্রংশ থেকে পৃথক । 

পরিশেষে, মনে রাখ দরকার থে অপভ্রংশ তথ। অবহট্ঠ সাহিত্য 
পদবাচ্য সাধুভাষাই, অপভ্রংশে লৌকিক উপাদান ঘথেই থাকলেও 
এ ভাষ। কেবল কাবোই বাব্াত। অপভ্রংশ কখনও সাধারণ মানুষের 
মুখের ভাষা ছিল না, দেশী ভাবাই ছিল সধপাধারণের কথ্য বা মুখের 
ভাষ।। দেশী ভাষার উপাদান অপভ্রংশে কিছু পাওয়া গেলেও 

অপত্রংশে মহ্যব্হত এমন বহু শব্দ এখনকার ভাষায় পাওয়। যায় । 
স্থতরাং এমন সিদ্ধান্ত অধৌক্তিক নয় ঘে শপত্রংশ বা অপভ্রঃ ভাঙ। 
থেকে আধুনিক তাষাগুলির উৎপত্তি হয়নি. প্রাদেশিক ভাষাগুলে। 
এসেছে কথ্য দেশী ভাষ। থেকে। সর্বোপরি বাঙলা, কাশ্মীর, মহারাই 
অঞ্চলে আগের কোন অপত্রংশ ছিল কিন! সন্দেহ, আর থাকলেও 
তার সঙ্গে বওমান ভাষার সাদৃশ্য খুজে পাওয়া কঠিন। আধুনিক, 
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ভাষাগুলির উদ্ভব যেহেতু দশম একাদশ শতকেই প্রায় সম্পূর্ণ, 
সেকারণে বাঙল। প্রমুখ প্রাদেশিক ভাষাগুলির পুর্বরূপ অপত্রংশ, এ 

কথা নিঃসন্দেহে বল যায় না, বরং বল] যায় ষে দেশী ভাষাই হল 

বিভন্ন প্রাদেশিক ভাষার পুর্বরূপ যার বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এখনও 

ৰিতিন্ন অঞ্চলের উপভাধায় রূক্ষিত। 

ইন্দো-ইউল্লোপিহান থেকে ব্াংল'ভাষার্র কালক্রম 
১। ইন্দো ইউরোপিয়ান, আনুমানিক ৩৫০০ শ্রী: পুং 

২। ইন্দো-ইরানিয়ান, আনুমানিক-. ৮** খ্রীঃ পুঃ 

৩) প্রাচীন ভারতীয় আধ, আন্ুমানিক-১৫০*-৬০* খুনী; পুঃ 

( বৈদিক, সংস্কৃত প্রভৃতি ) 

৪ । মধ্য ভারতীয় আর্থ, আনুঙ্গানিক-৬০০ঘ্রীঃ পুঃ-১** হী: 

(ক) আদি মধ্য ভারতীয় আর্ধ_-৬০*-২০০ খী,ঃ পূঃ 

(অশোক প্রাকৃত ও পালি) 

€খ) আদি ও মধ্য মধ্যভারতীর আর্ষের সদ্ধিত্তর-২০০ খা, পূঃ- 
২০০ খাঁ,ঃ (আদি শিলালিপ সমূহের প্র'কৃত খরোগ্জ, ব্রাঙ্গী) 

(গ) মধ্য মধ্যভারতীয় আর্ধ_২০০--৬০০ থাঁ,ঃ 

(নাটকীয় প্রাকৃত, শোৌরাসনী, মহারাছী,, মাগধী, জৈন অধ 
মাগধী) 

(ঘ) অস্ত মধ্য ভারতীয় আর্ষ- ৬০০-১*৪০ খীন 
(অপদ্রংশ-পশ্চিম। এবং শোৌরসেনী অপ্দ্রংশ) 

৫1 নব্য ভারতীয় আর্ঘ--১০০০ শ্রীঃ-- 

(কাশ্মীরী, জিপসী, সিন্ধী, লাহন্দী, পাঞ্জাবী, মালদ্বীবী 

মিংহলী, গুজরাটা, হিন্দী-উদ্ু, আত্ধী ভোজপুরী; মৈথিলী 

উড়ীয়া, বাংল", আসামী, মারাঠী) 
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